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ВІД упорядника

у  Науковій бібліотеці Одеського університету роботу над вивченням рідкісних 
італійських книжок розпочали не випадково. Саме Італія була колискою пре-
красної епохи Відродження, а одним з величезних її здобутків було розповсюд-
ження високомайстерного друкарства.

Коли йдеться про італійську книгу епохи Відродження, згадують перш за все 
великих письменників -  Данте, Петрарку, Бокаччо, славетних митців -  Мікельан- 
джело, Рафаеля, Леонардо да Вінчі. Разом з тим всі знавці та цінителі книг 
поважають імена великих науковців, відомих, призабутих і маловідомих книго-
видавців, більшість з яких були видатними майстрами своєї справи.

Визначне місце серед старовинних книжок займають юридичні пам’ятки: 
конституції, статути, накази, постанови, за якими жили люди італійських міст- 
держав. Більшість книжок цього періоду писані латинською мовою -  тогочас-
ною міжнародною мовою науки.

Матеріал в основному покажчику розташовано за схемою міжнародної Уні-
версальної десяткової класифікації (УДК). Наприклад, у відповідності до цієї 
класифікації, література, що відноситься до сфери етики, систематизована в розділі 
1, а описи подорожей -  в розділі 9.1 тощо. У межах зазначених розділів книги 
впорядковані згідно з прямою хронологією років видань. У деяких конволютах 
містяться тексти, точну дату видання яких встановити без спеціального дослід-
ження неможливо. Ці тексти розміщено поряд з датованими текстами цього ж 
конволюту. Видання , приблизну дату яких не можна встановити і в такий спосіб, 
розміщені в кінці тематичного розділу. До опису кожної книги додається пере-
клад назви українською мовою. Більшість книжок має короткі анотації, що роз-
кривають їх зміст та подають деякі відомості про авторів.

Для зручності користування додано допоміжні покажчики -  іменний, видавців, 
міст і областей Італії, чиї законодавчі документи зареєстровано в покажчику.

Ми вважаємо наше видання одним з перших кроків у справі виявлення і 
подальшого вивчення фондів старовинної книги Наукової бібліотеки Одеського 
Національного Університету. Воно включає анотовані описи старовинних іта-
лійських книг Музею книги Наукової бібліотеки, її відділів 154,155,167, а також 
окремих екземплярів з її іменних фондів. Робота з систематичного наукового 
опису як вказаних відділів, так і інших фондів бібліотеки тільки починається і 
буде продовжена в майбутньму. Сподіваємося, що знайомство з даним покажчи-
ком дасть цінний матеріал для дослідження сучасним науковцям, студентам, 
працівникам бібліотек. Покажчик розраховано на істориків, юристів, книгознавців 
і всіх, кого цікавить історія світової культури.

Єлизавета Савельева
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Dal compilatore

Nella Biblioteca scientifica deirUniversita Nazionale di Odessa e iniziato il lavoro di 
studio sui libri antichi italiani. Proprio I’ltalia era la culla dell’epoca bellissima del 
Rinascimento, e uno dei suoi piu grand! avvenimenti cultural! e stata la diffusione deireditona
di alta qualita. , . .

Quando si parla della stampa del libro del Rinascimento, si ricordano prima i testi dei
grand! scrittori -  Dante, Petrarca, Bocaccio e dei celebri artist! -  Michelangelo, Raffaello, 
Leonadro da Vinci. Insieme a tutti gli studios! di libri antichi ricordano il valore di grandi 
studios!, di editor! noti, dimenticati e росо conosciuti; la maggior parte dei quali erano grandi 

maestri.
La gran parte dei libri antichi e presente nei monument! giuridici dell epoca comunale: 

costituzioni, statuti, ordini, disposizioni, secondo і quali vivevano gli abitanti delle citta 
italiane. La maggioranza dei libri di quel periodo fu scritta in latino -  la lingua internazionale 
della cultura di quell’epoca.

Il materiale della presente edizione e sistemato secondo lo schema della Classiftcazione 
Decimale Universale Internazionale. Per esempio, secondo la detta classittcazione, la 
letteratura che riguarda I’etica si trova nel capitolo 1 e le descrizioni dei viaggi nel capitolo 
9. L, ecc. Nella cornice dei capitoli indicati і libri sono ordinati secondo la cronologia diretta 
degli anni d’edizione. In alcune raccolte si trovano testi dei quali e impossibile fissare senza 
studi special! la data precisa della pubblicazione. Detti testi si trovano insieme a testi datati 
della stessa raccolta. Alla fin del capitolo tematico si trovano le edizioni di cui e imposstbile 
indicare la data esatta di pubblicazione. Alla descrizione di ogni libro viene allegata la 
traduzione del nome in ucraino. La maggioranza dei libri ha delle brevi annotazioni, le quali 
chiariscono il loro contenuto e danno alcuni notizie sugli autori.

Per comodita d’uso si allegano gli indki supplementari dei nomi, degli editori, delle 
citta e region! italiane і document! di esse quali registrati nella presente edizione.

Consideriamo la nostra pubblicazione come uno dei primi pass! nel portare alia luce lo 
studio dei fondi degli antichi libri della Biblioteca Scientifica deirUniversita Nazionale di 
Odessa. L’edizione include la descrizione annotata dei libri antichi del Museo del libro della 
Biblioteca Scientifica, dei suoi settori 154,155,167, dei vari esempi dei fondi personal!, e di 
altri settori. Speriamo che la conoscenza del presente indice sia materiale importante per gli 
studiosi, per gli student!, per і bibliotecari. L’indice e destinato agli storici, ai giuristi, ai 
conoscitori dei libri e per tutti coloro che sono interessati alia storia della cultura mondiale.

Elisabeth Savelieva, compilatore 
Переклад 3 української мови італійською 

Л. І. Дем’явової і Ч. Геллі.
La traduzione dal ucraino in italiano efatta da 

L Demjanova, C. Ghelli

Preface

The Scientific Library of Odessa National University has started on studying rare Italian 
books of Renaissance conserved in its funds, the spread of printing being one of the greatest 
achievements of that epoch.

While speaking about Italian Renaissance books, one remembers first of all the names 
of eminent writers (Dante, Petrarca, Boccacio) and great painters such as Michelangelo, 
Rafael, Leonardo da Vinci. However, the connoisseurs and experts of books appreciate the 
contribution of outstanding scientists of the epoch as well as more or less famous printers (or 
even those forgotten by now) who were real masters of their art.

Legal medieval texts such as constitutions, statutes, orders, regulations predominate 
over the publications of the XV-XVIIth centuries presented in the Index. Most of them are 
written in Latin which used to be international language of science of that epoch.

The material on offer in the Index is organised in the way defined by the International 
Universal Decimal Classification Scheme. According to it, the works on ethics, for example, 
are represented in section 1, while travels are included in section 9.1 etc. In the frames of 
each thematic sections the books are ranged according to the chronological order. Some 
compound books (convolutes) contain texts without dates of publication. These texts are 
located next to the dated documents of the same compound book. When no approximate 
date of publication or printing can be given, the text is set at the end of the corresponding 
section. Each description is provided with a Ukrainian version of the title. Where appropriate 
short comments on authors and the contents of their works are available.

For the sake of convenience the edition contains some additional indexes, namely an 
alphabetical index and that one of printers as well as a list of the cities, towns and other 
Italian political entities which were administered by the mentioned legal documents.

We consider our edition to be a first step while further exploring of rare books funds of 
the Scientific Library of Odessa National University. The edition comprises commented 
descriptions of ancient books conserved in the Library Museum as well as in the sections 
154,155,167 and some specimens from personal collections of the Library. The work on 
systematically scientific description of the mentioned units has not but started on and is to be 
continued. We hope that our Index can be useful to the specialists and students providing 
them with valuable sources for their research work. It is destined for the use of historians,
lawyers, specialists of the history of books and all those interested in the world culture 
history.

Elisabeth Savelieva, Index dresser
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С т а р о в и н н а  іт а л ій с ь к а  к н и га  
XV -  X V II ст.

у фондах бібліотеки 
Одеського університету

Серед старовинних європейських видань, які зберігаються у фондах 
Наукової бібліотеки Одеського національного університету, є значна за 
обсягом і дуже різноманітна за трактованими сюжетами колекція іта-
лійських книжок. Під виразом “італійські книжки” маємо на увазі як 
видання, що вийшли в Італії ( і належать не тільки перу італійських, але 
й неіталійських, в тому числі -  слов’янських авторів), так і книжки 
італійців, що побачили світ за межами Апеннінського півострова.

Складні соціально-політичні умови пізньосередньовічної Європи, лом-
ка старих суспільних установ, відкриття нових світових обріїв -  все це 
активізувало гуманітарну і природознавчу думку, що в цей час розвива-
лися у тісному взаємозв’язку. Швидкому розповсюдженню нових знань, 
нечуваній досі інтернаціоналізації і демократизації інтелектуального 
життя сприяло винайдення книгодрукування [1].

Корифеєм європейського друкарства була, як відомо, Венеція з її сла-
ветним підприємством Альда Мануція, видавнича діяльність якого ба-
гато в чому була зразковою для свого часу. Змагалися з Венецією Па-
риж, Ліон, Нюрнберг. Крім них були широко відомі друкарні Базеля, 
Флоренції, Мілана, Амстердама, Лондона, Фрейбурга, Лейдена та інших 
міст. Видавнича продукція вказаних центрів представлена в колекції 
старовинних італійських книг бібліотеки Одеського університету.

Докладні, відзначені витонченістю стилю назви книг одразу ж дають 
читачеві можливість відчути неповторну атмосферу інтелектуального 
тріумфу епохи, яка із захопленням сягала глибин античної мудрості і 
відкривала нові величні перспективи [2]. Найвизначніше місце в ко-
лекції займають книги правового змісту. Більшість з них походить з 
фонду відомого польського історика права, сенатора Р.Губе, який збирав 
протягом 40 років законодавчі тексти і трактати з цивільного і каноні-
чного права [3]. Італійські книги цієї серії можна поділити на два ос-
новні типи: офіційні тексти звичаєвого права (міські статути та різного 
роду додатки і тлумачення до них, міські хартії і т.ін.) і праці з юрис-
пруденції.

Останні представлені переважно творами постглосаторів -  плеяди

юристів гуманістичного світогляду, які відмовилися від схоластичних 
прийомів юриспруденції і прагнули вільно тлумачити класичні тексти, 
пристосовуючи їх до потреб свого часу.

Біля витоків цього напрямку правової думки стояли відомі юристи 
-  Бартоло з Сассоферрато (Bartolus de Saxoferrato, 1314-1357) і його 
учень Бальдо (Baldus de Ubaldis, 1327-1400) [4]. Разом зі своїм вчите-
лем Бальдо є найголовнішим представником знаменитої (Бартолової) 
школи постглосаторів. Творчість Бальда у виданнях XVI ст. досить 
широко представлена у фондах університетської бібліотеки [5].

Роль італійських юристів у формуванні ренесансного світогляду (і в 
ширшій перспективі -  європейського вільнодумства), як нам уявляєть-
ся, ще треба з’ясувати. Добре відомо, що італійські гуманісти уважно 
вивчали Юстініанове законодавство, високо цінували і невтомно розшу-
кували його тексти. У пошуках античної мудрості питали і допитували 
флорентійський манускрипт Пандект Андж. Поліціано, Фр. Барбаро і 
Н. Нікколі [6]. Але поки що немає узагальнюючих досліджень на цю 
тему. Немає також жодної спеціальної роботи, присвяченої творчості 
найвидатнішого продовжувача традицій Бартоло, блискучого комента-
тора римського права Андреа Альціата (1492-1550), повне зібрання творів 
якого також є в університетській колекції [7].

Серед багатого статутарного матеріалу колекції вельми інтригуючим 
є офіційний текст звичаєвого права Анконської марки (1574 року видан-
ня). Він містить коментар юрисконсульта на ім’я Кабалліні. Як зазначе-
но на титульній сторінці, цей коментатор походить з м. Чинголі [8]. Проте, 
ім’я Гаспар Кабалліні відоме як псевдонім знаменитого французького 
юриста Шарля дю Мулена, або Мулена (1500 — 1566). За свої полум’яні 
виступи проти папської юрисдикції дю Мулен зазнав судових пересліду-
вань і на деякий час покинув Францію. Його праці потрапили в Index 
(список заборонених книг). Щоб не втратити можливості користатися його 
творами, італійці передруковували їх під псевдонімом Caspar Caballinus 
[9]. Але без спеціального дослідження важко сказати, чи був коментатор 
згаданих вище статутів історічною особою на ім’я Гаспар Кабалліні з 
Чинголі, або ж насправді він мав якесь відношення до дю Мулена.

Серед італійських книг університетської колекції, крім правознав-
ства, представлені і інші різноманітні галузі знань: політична думка, 
історія, художня література, філологія, філософія, теологія, мистецтвоз-
навство, математика, фізика, ботаніка, зоологія, медицина, агрикультура, 
астрономія і астрологія, географія та інш. [10].

Природознавство, яке швидко прогресувало, було тісно пов’язане з 
новою етикою і політичною думкою. Великий інтерес мають праці Джи- 
роламо Кардано, знаменитого математика, механіка і лікаря. Серед них
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є також його політичний трактат [11]. Твори іншого видатного матема-
тика, Бонавентури Кавальєрі, який працював над аналізом безкінечно 
малих величин, також займають належне місце в колекції.

Відзначимо на закінчення, що географічна література, що перетвори-
лася у XVI ст. в один з найулюбленіших літературних жанрів, представ-
лена першою історією великих географічних відкриттів, складеною ве-
неціанським вченим і купцем Д.Б.Рамузіо.

О. Радзиховська

примітки
1. Книгодрукування, що виникло в німецьких містах у 50-х рр. XV ст., протя-

гом кількох десятиліть завоювало майже всі європейські країни. До 70-х рр. 
XV ст. воно міцно вкоренилося в Італії, Голландії, Швейцарії і Франції, а в кінці 
століття -  в Англії, Іспанії, Данії, Швеції, Польщі і Угорщині. -  Самаркин В.В. 
Историческая география Западной Европы в средние века. -  М., 1976. -  С.112-115.

2. Про оцінку інтелектуального піднесення пізнього середньовіччя див.: Хей-
зинга Й. Осень средневековья. -  М., 1988. -  С.33-34.

3. У 1868 р. Новоросійський університет придбав колекцію сенатора Р.Губе 
(1803-1890) -  Каталог Библиотеки И.Новороссийского Университета. -  Т.ІП. -  
Одесса, 1893. -  отд.155. Незначна частина колекції, що спочатку нараховувала 
біля 10000 томів, пізніше (десь у 30-ті роки XX ст.) була передана Одеській Нау-
ковій бібліотеці ім.О.М.Горького, де й зберігається в наш час.

4. Savigny Fr.C.Geshishte des romisches rechts in Mittelalter. 2-te Ausg. Bd.5. -  
Heidelberg: Mohr, 1850. - S .  208-248.

5. Ubaldis B. de. Commentaria. Venetia: [Apud luntas], 1577. -  T.1-4. Інші 
видання його творів ~ див. дане видання: “Італійська книга епохи Відродження 
у фондах Наукової бібліотеки ОНУ”: Бібліогр. покажчик.

6. Viollet Р. Histoire du droit civil fran9ais: Paris, 1905, p.28-29.
Див. також Roscoe W. The life of Lorenzo de Medici, t . 2 ,1789, pp.73-79.
7. Andreae Alciati Opera omnia inquatuor tomos. Francofurti, 1617. -T .1-4 .
8. Aegidianae constitutiones cum additionibus Carpensibus. Nunc denuo recognitae 

et a quamplurimis erroribus expurgatae, cum glossis non minus doctis quam utilibus 
praestantissimi viri Gasparis CabalUni de Cingulo jurisconsulti Picentis. Venetia, 1571.

9. Viollet P. Histoire..., p.224-229.
10. Докладніше див. дане видання.
11. Cardanus Н. Arcana politica sive De prudentia civili. Lib.l. -  Lugduni 

Batavorum: Elzeviriana, 1635.

Б ІБЛ ІО ГРА Ф ІЧ Н И Й
П О К А Ж Ч И К

1. Етика
1. Gamero P. Quatro dialogi di Gamero, con alcune curiosita che seguitano,

molto utile e necessarie per li amatore della lingua italiana. Ultima editione 
molto piu corretta che la prima. -  [Genova]: Tomes, 1627. -  [6], 232 p. -  
Конволют. Воронц/7039

Чотири діалоги Філіппо Гарнеро з деякими цікавими речами, дуже 
корисними і необхідними для шанувальників італійської мови. Нове 
виправлене видання.

Книга стосується питань етикету, літератури, літературної мови, філософії, 
ораторського мистецтва. Додано три сонети Петрарки і складений за алфавітом 
перелік італійських прислів’їв.

Ім’я автора -  Philippo -  вказано на с.1.

2. Birago F. Li discorsi cavallereschi del signor Francesco Birago, sig. 
Di Metone et di Siciano. 2.ed. -  Milano: Bidelli, 1628.- [10], 256 p., 1 imag.

Воронц/2289
Роздуми про лицарство синьйора Франческо Біраго, синьйора ді Ме- 

тоне і ді Січано. 2 -  вид.
Настанови для лицарів; етичний трактат, в якому подано моральний кодекс 

лицарства. Автор полемізує з деякими поглядами на лицарство синьйора Джан- 
батіста Олевано, радить, в який спосіб шляхетно припиняти суперечки, що вини-
кають відносно питань честі і т.ін.

Див. іл. 1.2.1

3. [Gamero Р]. Sette dialogi е piacevoli ragionamenti, utili a і desiderosi 
di questa lingua, il tutto corretto e rivisto di nuovo, secondo lo stile moderno 
di scrivere. -  [Genova]: Tomes, 1645. -  96 p. -  Конволют.

Воронц/7039
[Гарнеро Ф.]̂  Сім діалогів і приємні роздуми, корисні і бажані для 

цієї мови [італійської]. Нове видання, переглянуте відповідно до вимог 
писемної мови.

Книга присвячена питанням дворянського етикету: як треба одягатися, їсти, 
їздити верхи і т.ін.
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2. Релігія. Теологія
4. Исповєдальник собран из православнєх научители по Иерониму

Панормитану...Принесен у єзик босански трудом Степана Матиєвича 
солинянина. -  Рим: Congr. de propag. Fide, 1630. -  102 с. 8/683

Сповідальник, зібраний з [праць] православних вчителів, за Ієроні- 
мом Панормітано. Перекладено [з італійської] “у єзик босанский пра-
цею Степана Матієвича, солунянина.

Ієронім (Джироламо) Панормітано, домініканець. Стефан Матієвич -  фран-
цисканець. Мова босанська (єзик босанский) -  францисканська кирилиця, якою 
в італійських друкарнях друкували книжки для слов’ян. За свідченням книго-
знавця А.А.Крумінга, ця книга -  єдина в бібліотеках колишнього СРСР.

5. Посилович П. Наслаждение духовно... Мнечие: Пеццану, 1682. -
[22], 205с.,іл., І Л . І Л .  .

Духовна насолода для тих, хто бажає добре жити і після того добре 
помирати. Складено братом Павлом Посиловичем з Гламоча, францис-
канцем з Босанської провінції.

Мнение -  старослов’янська назва Венеції.
Див. іл. 2.5.2

e.Teologorum venetorum Joan. Marsilii, Pauli Veneti, fr. Fulgentii ad 
excommunicationis, citationis et monitionis Romane, sententiam in ipsos 
latam responsio. -  Venetia: Meietti, 1686. -  57 p. — Конволют.

64-a/72

Відповідь венеціанських теологів Іоанна Марсілія, Паоло Венеті, бра-
та Фульгенція на відлучення [від церкви], на виклик на суд, а також на 
умовляння Римської церкви і на винесений їм присуд.

7. Sarpi Р. Ореге del padre Paolo dell’ordine de servi, e theologo della 
serenissima Republica di Venetia. Divise in 6 volunii. ~ Vol. 1. Vita del 
padre Paolo. -  Catalogo de trattati del padre Paolo. -  Venetia: Meietti, 
1687. - [ 10], 326, [4] p . , l im a g .- Конволют.  ̂ 64-a/72

Праці панотця Паоло з ордену сервітів, теолога найяснішої Республі-
ки Венеція. Розподілені на 6 томів. Т.1. Життя панотця Паоло. -  Ката-
лог трактатів панотця Паоло.

Паоло Сарні (1552 -  1623) -  відомий італійський історик. Належав до ордену 
сервітів (Чернечий орден сервітів засновано у 1233 р. Сервіти повинні були вести 
аскетичне, жебрацьке життя). Був генерал-прокуратором у Римі. Відстоював 
інтереси Венеції в її суперечках з папою Павлом V (1605-1621), що намагався 
зберігти у Венеціанській республіці середньовічне юридичне становище церкви. 
Внаслідок цього на Сарпі було кілька замахів. Паоло Сарпі висловлювався проти 
втручання духовної влади в громадські справи, проти непогрішності папи. Пер-

ше видання повного зібрання його творів вийшло у Венеції у 1677 році. Інтерес 
до творів Паоло Сарпі поновився наприкінці XVIII ст.

Див.іл. 2.7.3

8. Sarpi Р. Trattato dell’interdetto della santita di papa Paolo V. 
Composto da fra Paolo dell’ordine de servi ed altri theologhi [di sotto 
nominati: Pietro Antonio, f . Bernardo Giordano, f. Michael Agnolo, f. Marc’ 
Antonio Capello, f. Camillo, f. Fulgentio] -  Venetia: Meietti, 1687. -  108 p. 
“ Конволют. 64-a/72

Трактат про інтердикт щодо святості папи Павла V, укладений бра-
том Паоло з ордену сервітів і іншими теологами, вказаними нижче: 
П’єтро Антоніо, бр. Бернардо Джордано, бр. Мікаелєм Аньоло, бр. Марк’ 
Антоніо Капелло, бр. Камілло, бр. Фульгенціо.

Папа Павло (Paolo) V -  Камілло Боргезе (1552 -  1621) вивчав юриспруденцію 
і філософію. Боровся проти реформації. Мав серйозні сутички з Республікою 
Венеція, інтереси якої захищав Паоло Сарпі. На Венецію у 1606 році папа наклав 
інтердикт. Павло V заснував семінарію для навчання майбутніх місіонерів. Він 
багато зробив для прикрашення Риму, зокрема, для будівництва собору св. Петра.

Про автора див. поз. 7.

9. Дивкович М. Наук карстиански с мнозиеми ствари духовниеми... 
Наук от Ледесмова и Беларминова. -  Мнечие: Пеццану, 1698. -  384 с.

8/682; Воронц/12069
Повчання християнське з багатьма істинами духовними. З повчань 

Ледесма і Беларміна зібрав і впорядкував брат Мат’є Дівкович з ордену 
францисканців.

3. Політологія
10. Botero G. Della ragion di stato, libri dieci. Con tre libri delle cause 

della grandezza e magnificenza delle citta. Di Giovanni Botero benese -  
Ferrara: Baldini, 1590. -  [13], 334 p.

172/136
Десять книжок про державний устрій. З трьома книгами про причи-

ни величі і процвітання міста. Написав Джованні Ботеро, бенезанець.

11. Mossi А. Discorsi politic! appartenenti alia militia d’Antonio Mossi
florentino. -  Firenze: Tosi, 1618. -  [5], 62 p. 220/21
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Політичні міркування щодо міліції Антоніо Моссі, флорентинця.
Міліція -  міське ополчення.

12. Cardanus Н. Hieronimi Cardani Arcana politica sive De prudentia 
civili. Lib. 1. Lugdunum Batavorum: Elzeviriana, 1635. -  [12], 608 p.

154/91

Ієроніма Кардануса Таємниці державного устрою або Про розсуд-
ливість громадянина. Кн.1.

Ієронім Карданус (Джироламо Кардано) -  1501-1576. -  італійський матема-
тик, філософ і медик. Навчався в університетах Павії і Падуї. З 1534 р. -  профе-
сор математики в Мілані і Болоньї. У математиці деякі формули носять його 
ім’я. Філософські погляди Кардано мають містико-пантеістичний характер. Він 
займався також складанням гороскопів, передрік час власної смерті і, заради 
здійснення свого пророкування, сам заморив себе голодом.

Див. іл. 3.12.4

13. Della Тогге R. Squintinio della Republica di Venetia, d’autore
incognito; squitinato da Rafaelle Della Torre, genovese. -  Genova: Guasco, 
1653. -  [2], 546, [26] p. ♦ Воронц/7020

Міркування Рафаеля Делла Торре, генуезця, з приводу трактату не-
відомого автора про історію і політичний устрій Республіки Венеція.

14. Contarini G. Della republica е magistrati di Venetia. Libri 5. Di 
Gasparo Contarini [che fu poi cardinale. Con un ragionamento... di Donato 
Giannotti, florentino, colle annotationi sopra і due suddetti autori di Nicolo 
Crasso et і discorsi de governi civili di Sebastiano Erizzo. E XV discorsi di 
Bartolomeo Cavalcanti] -  Venetia: Pezzana, 1678. -  552, 240 p., 5 f. ill.

Воронц/7003

Про республіку і магістрати Венеції 5 книг Гаспаро Контаріні, який 
був потім кардиналом, з міркуваннями з цього приводу Донато Джа- 
нотті, флорентинця, з анотаціями відносно двох вказаних авторів Ніколо 
Крассо і з роздумами про громадське управління Себастьяно Еріццо і з 
15-ма промовами Бартоломео Кавальканті.

Політичний трактат Гаспаро Контаріні, майбутнього кардинала, з додатком 
міркувань на цю тему Донато Джанотті, Ніколо Крассо, Себастьяно Еріццо і Бар-
толомео Кавальканті.

Див. іл. 3.14.5

15. Sarpi Р. Оріпіопе del padre Paolo, servita, consultor di stato. Come

debba governari internamente e esternamente la Republica Venetiana, per 
hauere il perpetuo dominio. -  Venetia: Meietti, 1685. -  119 p. -  Конволют.

64-a/74

Судження панотця Паоло, сервіта, державного радника: яким повин-
но бути внутрішнє і зовнішнє управління Реєпубліки Венеція, щоб вона 
мала довічне панування.

Про автора див.поз.7.

16. Frangipani С. Allegatione in iure contro I’autor degl’annali
eccesiastici. Composta daU’eccellentissimo Cornelio Frangipani, juris- 
consulto della serenissima Republica. -  Venezia: Meietti, 1686. -  130, [21] p. 
-  Конволют. 64-a/74

Додаток правових документів проти авторів церковних анналів. Скла-
дено його превосходительством Корнеліо Франджипані, юрисконсуль-
том найяснішої Республіки.

Автор розповідає про морську перемогу, яку здобула Венеція в боротьбі проти 
імператора Фрідріха І і папи Олександра ПІ.

17. Sarpi Р. Dominio del mar Adriatico della serenissima Republica di
Venetia, descritto da fr. Paolo Sarpi suo consultore d’ordine publico. -  
Venezia: Meietti, 1686. -  107 p. -  Конволют. 64-a/74

Панування в Адріатичному морі найяснішоі Республіки Венеція, опи-
сане братом Паоло Сарпі, її радником у цивільних справах.

Про автора див.поз.7.

18. Sarpi Р. Dominio del mar Adriatico e sue raggioni per il jus belli 
della serenissima Republica di Venetia. descritto da fr. Paolo Sarpi suo 
consultore d’ordine publico. -  Venezia: Meietti, 1686. -  41p. -  Конволют.

64-a/64
Панування в Адріатичному морі та його підстави у відношенні права 

війни найяснішої Республіки Венеція. Описано братом Паоло Сарпі, її 
радником у цивільних справах.

Про автора див.поз.7.

4. Право. Юридичні науки
19. Statuta de regimine potestatis civilia et criminalia civitatis et

comitatus Papiae cum quibusdam decretis.- Papia: de Burghofrancho, 1505.- 
[203]p. 155/1175
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Кримінальні та цивільні статути міста та графства Павії з додатком 
деяких декретів.

Див.іл. 4.4.19.6
20. Statuta civitatis Fani. -  [Phanum ]: Soncinus, 1508. -  [388] p.

155/1050

Статути міста Фано.
Фано -  невеличке місто в історичній області Урбіно на півдні від м. Пезаро.
Див. також позицію 81.

21. Additiones et reformationes noviter edite per magnificum et
clarissimum iure consultum, et militem d.Petrum Rugerium, et nobiles viros 
d. Marcum de Garsiis, et Johannem Baptistam Lalatam electos et deputatos 
ad hac per magnificum consilium generale civitatis Parmae. ~ [Parma, 1524]. 
-  6 f. -  Конволют.  ̂ 155/1217

Додатки та виправлення знову видані славетним і найсвітлішим 
юрисконсультом і лицарем паном П’єтро Руджієрі, а також благород-
ними мужами панами Марко де Гарсіїс, Джованні Батистою Лалата, що 
були обрані і уповноважені для цього найсвітлішою загальною радою 
міста Парми.

22. Magnificae civitatis Faventie ordinamenta novissime recognita et
reformata ac in lucem edita. Regnante sanctissimo in christo patre...Clemente 
papa V II. -  [Faventia,1527]. -  LXXII, [4] f. 155/558

Постанови славетного міста Фаенца, знову переглянуті, виправлені і 
видані в світ за часів правління святішого панотця... Климента VII, папи 
римського.

Фавенція (Фаенца) -  італійське місто. У середні віки належало готам, ланго-
бардам, франкам. Болоньї і Венеції. З 1509 р. -  папські володіння.

Климент VII -  позашлюбний син Юліана Медічі, кардинал, архієпископ Фло-
ренції, канцлер римської церкви. На папському престолі перебував у 1523-1534
рр.

Див. іл. 4.4. 22. 7; 4.4.22.8

23. Statuta Patavina noviter impressa cum diligenti cura et castigatione,
et cum additionibus neccessariis. -  [Venetia; de Fontaneto, 1528]. -  [23], 
CXLIIf. 155/1172

Статути Падуї знову надруковані з великою сумлінністю і з ураху-
ванням виправлень, а також з необхідними додатками.

Див.іл. 4.4.23.9; 4.4.23.10

24. Statuta civilia et criminalia civitatis et comitatus Viglevani. -
[Mediolanum: Ponticus, 1532. -  8], LXXXXIf. [3]f. 155/1041

Цивільні і карні статути міста і графства Віджовано.
Віджевано ~ невеличке місто в історичній області Ломбардія на південному 

заході від Мілану; свого часу було складовою частиною герцогства Міланського, 
що з 1535 до 1706 рр. належало до володінь іспанської корони.

В книзі мають місце помилки в пагінації.

25. Statuta, provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Ferrarie
nuper reformata cum novissimus provisionibus pro litium diuturnitatibus 
praecidentis. -  [Ferrara: Rubio], 1534. -  [15], 318, [1] f. 155/1063

Статути, розпорядження і накази славетного міста Феррари, нещо-
давно виправлені, з найновішими розпорядженнями про позови, які по-
винні бути припинені.

у  книзі розглянуто питання судового устрою, карного права і адміністративного 
управління міста Феррари.

26. Capitula indulta concessiones ас privilegia concessa per sanctissimos
ro. pont. magnificae communitati Parme, a die quo sub iugo sancte Matris 
Ecclesie fuimus usque in hanc diem 1536. [Tabula. -  Parma, s.a ..-ll] p. -  
Конволют. 155/1217

Даровані капітули, пожалування та привілеї, надані найсвятішими 
римськими понтифіками комуні Парми з того дня, як ми були підпоряд-
ковані святій матері церкві і до теперішнього дня 1536 р.

27. Proclamatione sopra la nova provisione. [S.I., s.a.]. -  3 f. -  Конволют.
155/1217

Прокламація про нову провізію.
Під провізією слід розуміти постанову, законодавчий акт.

28. Capitula indulta concessiones ас privilegia concessa per sanctissimos 
ro. pont. magnificae communitati Parme, a die quo sub iugo sancte matris 
ecclesie fuimus usque in hanc diem 1536.

[Parma,1536 -  6], LXXXI, [7] p. 155/1196
Даровані капітули, пожалування та привілеї, надані найсвятішими 

римськими понтифіками комуні Парми з того дня, як ми були підпоряд-
ковані святій матері церкві і до теперішнього дня 1536 р.

29. Additiones ad statutum de modo et ordine procedendi in causis
civilibus. Et ad statutum de modo procedendi super debito confesso. -  [S.I., 
s.a. -  4] f. -  Конволют. 155/1217

Додатки до статуту про спосіб та порядок розгляду цивільних справ.
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А також до статуту про спосіб розгляду справ щодо боргів, відносно 
яких існує зізнання.

30. ВпПа апгеа. -  [S.I., s.a.] -  4 f. -  Конволют. 155/1217
Золота Булла, [папи Климента УП]
Див. поз. 22
31. Capitula novi regiminis reipublicae civitatis Parmae. -  [Parma],

1 5 3 7 .-[9 ],L X X X f.-Конволют. 155/1217
Капітули нового державного устрою республіки міста Парми.
В книзі мають місце помилки в пагінації.

32. Primus liber statutorum palatii dominorum priorum populi et 
communis civitatis Castelli. -  [ Castellum, 1538]. -  22, [1] f. -

Перша книга статутів палацу панів пріорів, народу і комуни міста 
K&CTG л лі •

Кастеллі -  невеличке місто на річці Тибр (античне місто Tifemum Tybennura) 
на північному заході історичної області Умбрія.

33. Liber statutorum civitatis Castelli. -  [Castellum, s.a.]. -  61 [4] f . -
„  150/J.2UZКонволют.

Книга статутів міста Кастеллі
34. Statuta gabellarum civitatis Castelli. Statute curie officialis p l^ i  

seu dannorum datorum de officialis seu notarii. -  [Castellum, s.a.]. -1 4 , 
[2]. 8f. -  Конволют.

Статут митних тарифів міста Кастеллі. Статути позасудової кури, 
або ж курії нотаріусів.

35. Lucensis civitatis statuta nuperrime castigate et quam accuratissime
impressa. -  Luca; Martius, 1539. -  [4], CCCXXXIX f. 155/13

Статути міста Лукка, щойно виправлені і якомога сумлінніше надру-
ковані.

36. Statutorum magnificae civitatis Spoleti lib. 1-4. -  S.I., 1542. -  
LXVIIMIOH.

Статути прекрасного міста Сполето. Кн. 1 - 4 .
До книги приплетено 14 сторінок рукописного тексту.
У першій книзі йдеться про міське самоврядування; книга друга -  про карні 

злочини, книга третя -  про цивільні справи, книга четверта -  про правове регу-
лювання ремісництва і торгівлі в м. Сполето. У рукописному тексті мова йде про 
спадкоємців, посаг і т.п.

37. Civile proprium jus ас leges sacratissimi universitatis terre Samani.
-  [Ancona, de Fagnolis, 1543. -  44], XLYI f. 155/1059

Цивільне право та закони найсвятішої общини землі Сарнані.
Землі Сарнані знаходилися в історичній області Марке.

38. Codex statutorum magnificae communitatis atque dioecaesis
Alexandrinae ad Reipublicae utilitatem nouiter excusi.- Alexandria, 1547. 
-[l],CCCCXV,[16],llp. 201/84

Кодекс статутів прекрасного міста і діоцеза Олександрії, знову вида-
ний на користь державі.

Олександрія -  сучасна Апессандрія, що в історичній області П’ємонт.
Див.іл. 4.4.38.11

39. Statuta sive Constitutiones civitatis Reatae super civilibus et 
criminalibus causis aeditae, nunc vero primum typis excussae. -  Roma: 
Bladus Asulanus, 1549. -  [1], LXVIII, [3] f.

155/1333
Статути або Конституції міста Рієті, які стосуються цивільних і кар-

них справ, видані нині вперше і виправлені [в 4 книгах].
Друковано на пергаменті.
Див.іл. 4.4.39.12

40. [Statuta civitatis Tuderti. Reformationes statutorum civitatis
Tuderti. -  Tudertum: 1549]. -  163f. [pag. disp.] 155/1106

Статути міста Тудерто. Виправлення до статутів міста Тудерто.
До тексту додано написану від руки копію грамоти папи Юлія III (чий понти-

фікат мав місце з 1550 по1555 рр.), що підтверджує статути.

41. Statuti della honoranda universita de mercatanti della inclita citta
di Bologna. Riformati I’anno 1550. -  [Bologna], Giaccarello, [1550. -3]. 
126f. Конволют. 155/1201

Статути поважної общини торговців славетного міста Болоньї. Вип-
равлені в 1550 р.

42. [Mediolani statuta.- Mediolanum: Castilionaeus, 1550. -  75], 161 f.
-  Конволют. 155/1184a

Статути Мілану.

43. Novissima Mediolani statuta. -  [Mediolanum: Castilionaeus, 1550].
-  163 f. -  Конволют. 155/1184a

Найновітніші статути Мілану.

44. Ubaldis В. de. Baldi perusini in Usus Feudorum Commentaria 
doctissima, quidquid earn concernit rationem facile complectentia:
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Quibus accesserunt Andr. Siculi adnotationes, una cum loan, de Anania 
eleganti disputatione in tres facta quaestiones. -  Lugduni, 1552. -  
127, [12] f.

155/529
Бальда перуджинца Вчений Коментар до “Книги Феодів”, що сто-

сується легкого способу її розуміння. Цьому сприяють анотації Андре-
аса Сікулуса разом з витонченими міркуваннями Іоанна де Ананіа, поді-
леними на три питання.

Бальдус де Убальдіс ( Бальд, Бальдо; 1327-1400), знаменитий середньовічний 
юрист, належав до знатної сім’ї де Убальдіс (Бальдескі), з якої походило багато 
правознавців. Народився в Перуджі, був учнем видатного Бартоло, викладав пра-
во у Болоньї, Перуджі, Пізі, Флоренції, Падуї і Павії. Бальдо був визнаним авто-
ритетом у римському і канонічному праві. Склав статути для м. Павії. Серед 
учнів Бальда був папа Григорій XI.

Іоанн де Ананіа (біля 1387-1458) -  був архідияконом. Вивчав право і теоло-
гію. Викладав право в Болоньї. Вважався одним з найосвіченіших юристів свого 
часу. Його учнями були Андреас Сікулус (Барбатіус) і Олександр Тартагнус (Тар- 
таньї). Про останніх див. поз. 70.

Див.іл. 4.4.44.13

45. Ubaldis В. de. Prima et secunda pars consiliorum domini Baldi de
Perusio. Recensuit Matthaeus Antonianus, iurisconsultus. -  Lugdunum, 
1559. -  P. 1-5. . 155/539

Перший і другий розділ порадника пана Бальда з Перуджі [В 5 час-
тинах]. Рецензував юрисконсульт Антуан Матьє.

Про автора див.поз. 44.

46. Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae. -  [Brixia: Sabiensis,
1560 -  25], 128f. 155/1044

Старовинні статути і декрети міста П’яченци.
47. Statuta et privilegia almae Universitatis iuristarum gymnasii

Bononiensis. -  Bononia: Benacius, 1561. -  [10], 109, [l]p. 155/1038
Статути і привілеї гімназіуму юристів Болонського університету.

48. Statuta sive sanctiones, et ordinamenta Aesinae civitatis. -  [Macerata:
Mantuanus, 1561 -  6]. 96,p]f. 155/1177

Статути, або ж санкції і установи міста Езі.
Езі -  невеличке місто в історичній області Марке неподалік від Анкони.

49. Statuta populi civitatis Camerini. -  Camerinum: Gioiosus, 1563. -
133, [3]f. 155/1297

Статути народу міста Камеріні.
Камеріні -  невеличке місто в історичній області Умбрія.

50. Statuta ladertina cum omnibus reformationibus in hunc usque diem
factis. Addito que indice locupletissimo nunc primum typis excussa. -  
Venetia: De Farris, 1564. -  [21], 128, [3] f. 155/752

Ядертинські (Задарські) статути з усіма виправленнями до них з дня 
видання. Додається поширений покажчик, нині надрукований вперше.

Місто Ядар (Зара, Задар) -  колишня столиця Лібурнії (Хорватія, Далма-
ція). З 557 р. був у складі Східної Римської імперії. У 1000 р. належав Ве-
неції. У 1056 р. зайнятий хорватським королем Крешміром ПІ. У 1105 р. -  
під владою угорців. З 1202 р. знову належить Венеції, до якої остаточно при-
єднався з 1409 р.

Задар -  значний слов’янський торговий центр. Його статути складені у ХНІ 
ст. Вони — про закони, про суд, про позики, про кораблі, про змови проти міської 
влади та ін.

51. Statuta Veneta. -  Venetia: Tridino, 1564. -  211 f. -  Конволют.
155/703

Статути Венеції.
Володіння майбутньої Республіки Венеція історично формувалися в останні 

сторіччя існування Римської імперії. В епоху раннього середньовіччя землі Ве-
неції підпали під владу остготів, а потім -  Візантії (Равенський екзархат). З 803 
по 810 рр. н.е. Венецію намагалися захопити франки. У 814 р. між франками і 
Візантією було складено угоду, згідно з якою визнавалася її належність до Візан-
тійської імперії. Приблизно в цей час у Венеції створювалася держава дожів. З 
кінця X ст. починається панування Венецїї в Адріатичному морі: вона стає неза-
лежною державою. Найбільшого розвитку Республіка Венеція досягає у XV ст. 
Законодавчі документи, що були правовою основою славетної Республіки, постій-
но удосконалювалися.

52. Volumen statutorum, legum ас iurium d. Venetorum, cum amplissimo 
indice omnium materiarum,quaein ipsis statutis continentur, alphabetico 
ordine accomodato. -  Venetia, 1564. -  [60] p. -  Конволют. 155/703

Збірка статутів, законів і прав венеціанців з великим покажчиком 
всіх матеріалів, які розміщені в цих статутах в алфавітному порядку.

53. Constitutiones sive Statuta magnificae civitatis Anconae, novissime
decreto Senatus impressa, et ab innumeris propemodum mendis quibus 
scatebant purgata. -  Ancona: Grandis, 1566. -  [5], 144 p. 155/238

Закони або Статути славетного міста Анкони, надруковані згідно з 
найновішим декретом Сенату і майже звільнені від численних поми-
лок, які в них були.
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Анкона -  старовинне італійське місто. Заснована греками вихідцями з Сіра-
куз, вона існувала десь з 400 р.до н.е. У період середньовіччя була захоплена 
лангобардами. З 1532 р. Анкона входила до володінь папства VII. Ще з 1390 р. 
вона мала власне муніципальне законодавство, яке переглядалося у 1413,1458 і 
1460 роках. Перше видання статутів відноситься до 1513 р.. Дане видання 1566 р. 
-  переглянуте і виправлене.

54. Maffius О. De legato. Libri duo Octaviani Magii. -  Venetia, 1566. -
[12], 66p. 189/258

Про легата [папського посланця] дві книги Октавіана Магія.
У першій книзі вказано, з якими науками і доктринами легат повинен бути 

обізнаний. У другій книзі -  про особисті якості папського посланця -  добро- 
чесність, порядність і Т.Д., якими він “повинен бути прикрашений .

55. Zilettus І.в. Index librorum omnium iuris tarn pontificii quam
caesarei per d.Ioan. Baptistam Zilettum venetum...Post haec sequitur index 
legum omnium, que in Pandectis continentur... Per d. lacobum Labittum. 3 
ed. -  Venetia; Zilettus, 1566.- [14], 66,116 f. 155/757

Покажчик всіх книжок з правознавства як церковного, так і цивіль-
ного. Впорядкував д-р Іоанн Баптиста Цилетт з Венеції. Після того до-
дається покажчик всіх законів, які є в “Пандектах”, впорядкований док-
тором Якобом Лабітом. Вид. 3-є.

Обидві роботи -  перші книги з бібліографії юридичних видань. Іоанн Бапти-
ста Цилетт -  автор багатьох праць у галузі юриспруденції. Якоб Лабіт -  суддя та 
визначний правознавець.

56. Statutorum almae urbis Romae sive Juris civilis quo hodie romanus
populus utitur, libri quinque. -  Roma: Bladus, 1567. -  [3] p., 107 f., [13] p., 
22 f. 201/88

Статути благодатного міста Риму або Право цивільне, яким нині 
користується римський народ, в 5 книгах.

57. Formularium terminorum seu registrorum secundum stilum
Romanae curiae cum bullis facultatum R.P.D. rotae et Camerae Apostolicae 
auditorum. Necnon additionibus d.Antonij Sacromori in R. o. cur. Causarum 
procuratoris et aliorum. — Venetia: Regazola et Cavalcalupus, 1570. “ [22], 
230 p.  ̂ 201/63

Збірка формулярів і регістрів, які прийняті в Римській курії, з відпо-
відними буллами, ш;о стосуються Верховного апеляційного суду та ауди-
торів Апостолічної камери. З додатками прокуратора по судових позо-
вах п. Антоніо Сакраморі та інших осіб.

Функцію верховного апеляційного суду виконувала так звана Sacra Romana 
Rota -  орган судової влади папства, створений папою Іоаном XXII в 1331 р.

Апостолічна камера -  Camera Apostolica -  керувала податковим відомством і 
була вже у XIV -XVcT. найбільш досконалим фінансовим відомством у Західній 
Європі. Аудитор -  auditor -  один з чотирьох палатинських прелатів, які були 
близькими радниками папи з юридичних питань. Свого часу дуже визначна 
посада.

58. Aegidianae constitutiones cum additionibus Carpensibus. Nunc denuo
recognitae et a quampluribus erroribus expurgatae cum glossis non minus 
doctis quam utilibus praestantissimi viri Gasparis Caballini de Cingulo, 
iurisconsulti Picentis. -  Venetia, 1571. -  [14], 412, [22] p. 155/543

Егідієві конституції з додатками [кардинала Родольфо Піо де Кар-
но]. Знову затверджені і звільнені від багатьох помилок, з коментарями, 
не менш науковими, ніж корисними, [складеними] Гаспаром Кабалліні з 
Чинголі, юрисконсультом з Піцену.

Книга законів, які були видані кардиналом Егідієм (де Карілья) під час 
Авіньйонського полонення римських пап для Анконської марки. Значно пізніше 
кардинал Родольфо Піо де Карно зробив до них додатки. Коментарі до цього 
тексту (глоси) склав юрисконсульт Гаспар Кабалліні.

Піцен -  місцевість у Середній Італії на півдні від Анкони.

59. Magnificae et vetustissimae civitatis Auximi, volumen in quo leges, 
statuta, constitutiones et decreta, aliaque quamplura ad perpetuam 
memoriam...aedita... -  Auximum: Grandis, 1571. -  [4], LXXVI f. 155/249

Найславетнішого й найдавнішого міста Ауксімум книга законів, ста-
тутів, конституцій та декретів, а також багатьох інших [документів], що 
видані для вічної пам’яті...

Збірка законів поділена на 8 книжок, з яких перша присвячена питанням 
релігії, друга -  урядовцям міста (подеста, гонфалоньєри, пріори, медик, синдик, 
адвокат і т.д.), третя -  цивільним справам, четверта -  справам карним, п’ята -  
екстраординарним ситуаціям, шоста -  апеляціям, сьома -  про заподіяння шкоди, 
восьма -  різні додатки до попередніх.

Ауксімум -  нині Ссімо (Осмо), старовинне італійське місто в історичній об-
ласті Марке.

60. Coratio A.M. Tractatus de communi v.i. doctorum opinione 
constituenda, attendenda et poenis recedentium ab ea. Autore Antonio Maria 
Coratio cortonensi. -  Perusia; Panitius, 1572 -  [29], 223, [1] f. -  Конволют.

184/35
Трактат про загальноприйняте тлумачення законів і про ухиляння 

від покарання. Автор -  Антоніо Марія Кораціо, кортонець.

61. Statuta leges ас iuramunicipaliaecclesiasticaeterraeSancti -  Justi.
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Omnibus erroribus et mendis, quoad eius fieri potuit diligentissime expurgata 
et emendata, ac nuper impressa. -  Macerata: Martellinus, 1572. -  [10] p., 85 f.

201/85
Статути, закони і муніципальні права церковної землі Санто-Джусто. 

Видання виправлене, поширене, доповнене.
Книга з питань церковного права.
Санто-Джусто (Santo Giusto) -  невеличке місто в історичній області Марке на 

сході від Мачерати.

62. Herculanius F. Tractatus Francisci Herculani perusini, iurisconsulti
et equitis laureati, De attentatis appellatione pendente. -  Venetia: Valuassor, 
1573. -  [31], 167 f. -  Конволют. 184/34

Трактат Франциска Геркулані, перуджинця, юрисконсульта і лица- 
ря-лауреата. Про поновлення і завершення судових справ, які не були 
доведені до кінця.

63. Vestrius О. Octaviani Vestrii iuricons. Foro Corneliensis In Romanae 
aulae actionem et iudiciorum mores introductio. Huic postremae editioni 
accesserunt analyticae annotationes Nicolai Antonii Gravatii, briaticensis 
iuriscons. -  Colonia Agrippina: Baumius,1573. -  [14],276,[48] p.

201/6
Октавіуса Вестріуса, юрисконсульта з м. Форум Корнелія, Вступ до 

діловодства і судочинства Римської (папської) курії. До цього видання 
додано аналітичні примітки юрисконсульта Антоніуса Гравіуса з м. Бріа- 
тики.

64. Gride ducali, provisioni, gratie, et ragioni della citta di Modona. -
Modona: Gadaldinus, [1575. -  10] 128p. -  Конволют. 155/1267

Проголошені документи, провізії, милості та викладення причин [за-
конодавчих актів] міста Модени

65. Statuta salinae, et gabellarum civitatis Mutinae cum earum
provisionibus, et additione gabellae mercantiae. -  Mutina, [Gadaldinus, 1575. 
-  18], 165p. [ 30 ]p . -  Конволют. 155/1267

Статути соляних розробок та митних тарифів міста Модени з додат-
ком провізій, а також [статуту] податку на торгівлю

66. Boccatius V. de. Constitutionum Aegidianarum seu marchiae
Anconitanae. Cap. Ut. minorum, XXV, lib.V dilucida commentaria in decern 
glossas digesta, continentia quaestiones utiles in praxi et theorica, que versa 
pagina indicantur. A Verginio de Boccatiis a Cingulo, iurisconsul. clarissimo 
et in Romana Curia causarum patrono. Nunc primum in lucem edita. -  
Venetia: Apud luntas, 1576.- [31], 220 f. 155/318

До Конституції Егідієвої або марки Анкони до глави 25-ї 5-ї книги

(про неповнолітніх) чіткі коментарі у десяти глосах, які вміщують пи-
тання, корисні на практиці і в теорії, що позначені на сторінках цієї 
книги. [Впорядкована] Вергінієм Боккачо з міста Чинголі, найосвічені- 
шим юрисконсультом і наглядачем за судоводством у Римській курії. 
Нині вперше видано у світ.

Книга видана фірмою Джунта. Її засновник -  Лукантоніо Джунта -  італійсь-
кий друкар кінця XV -  початку XVI ст. Старший сучасник Альда Мануція. 
Почав друкувати у Флоренції у 1482 р. Помер у 1538 р.

Видавнича марка Джунти -  так звана флорентійська лілія (емблема пов’яза-
на із символікою державного герба Флоренції).

Друкарську роботу Л.Джунти продовжували його сини й онуки. З 1551 р. 
друкарня належала Пилипу (Філіпу) Джунті, двоюрідному онуку Лукантоніо.

67. Leges novae Reipublicae Genuensis a legatis summi pontificis,
caesaris et regis catholici. In quos per Rempublicam collata fuerat auctoritas, 
conditae et Genovae die XVII Martii MDLXXVI publicatae. -  Mediolanum: 
Antonius, 1576. -  49, [2] f. 155/949

Нові закони Республіки Генуя, складені уповноваженими вищого 
первосвященика [Римського папи], імператора і католицького [іспансь-
кого] короля, в яких Республіці надана була влада. Даровані і опубліко-
вані в Генуї 17 березня 1576 р.

З 1574 р. Генуезька республіка підкорилася іспанському флоту під команду-
ванням дона Хуана Австрійського. Тому нові закони, що були “даровані” Генуї, 
складені уповноваженими римського папи і іспанського (католицького) короля.

68. Statuta civitatis Gallesii.- Gallesium: [Codaldus], 1576. -  95, [13]f.
155/1171.

Статути міста Галлезе
Галлезе (Citta di Gallese) -  невеличка комуна у папських володіннях біля 

міста Вітербо, з яким вона складала конфедерацію.

69. Ubaldis В. de. Baldi Ubaldi perusini iurisconsulti Praelectiones in
4 Institutionum libros. -  Venetia: [Apud luntas], 1576. -  52 f. -  Конво-
лют. 167/184

Бальда Убальді, перуджинця, юрисконсульта Лекції до 4 книг Інсти-
туцій [Розділу Кодекса Юстініана].

Про автора див.поз. 44.
Видавництво встановлено за видавничою маркою. Про видавництво див.поз.66.

70. Ubaldis В. de. Baldi Ubaldi perusini iurisconsulti omnium suae 
tempestatis celeberrimi, ingenio acutissimi, sensuque profundissimi... 
Commentaria. -  Venetia: [Apud luntas], 1577. -  [Tt. 1-4]. -  [T.l.]: In 1,2
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et з Codicis libros Commentaria, doctissimorum hominum aliis omnibus 
hactenus impressis adnotationibus illustrata. -  360 f.; [T.2]: In 4 et 5 
Codicis libros Commentaria Alexandri Imolensi, AndreaeBarb.,Celsi, Philippi 
Decij adnotationibus illustrata. -  211 f.; [T.3]: In 6 Codicis librum 
Commentaria... -  205 f.; [T.4]: In 7, 8, 9, 10 et 11 Codicis libros 
Commentaria... -  285 f. 167/180

Бальда Убальді, перуджинця, найславетнішого для свого часу юрис-
консульта, [людини] гострого розуму і глибокої проникливості Комен-
тар [до кодексу Юстініана]. -  [Т.1]: До 1,2,3 книжок Кодексу Юстініана 
коментар, який ілюструється працями інших вчених мужів, що друкува-
лися дотепер; [Т.2.]: До 4 і 5 книжок Кодексу коментар, проілюстрова-
ний анотаціями Олександра Імоли, Андреа Барбатіуса, Цельса, Пилипа 
Деціуса.[Т.З]: До 6-ї книги Кодексу коментар, проілюстрований анота-
ціями... [Т.4]: До 7, 8, 9,10 і 11-ї книги Кодексу коментар, проілюстрова-
ний анотаціями...

Коментар Бальда де Убальді і іншіх визначних правознавців стосується збірни-
ка норм римського права “Corpus juris civilis”, кодифікованого за імператора 
Юстініана у Візантії у 529-534 рр. “Corpus” складається з 4 книг -  “Інституції”, 
“Дигести”, “Кодекс Юстініана”, “Новели” (законодавчі акти Юстініана, видані під 
час створення збірки).

В середньовічній Західній Європі до цих текстів також додавалась «Книга 
Феодів» (ХІ-ХІІ ст.) та деякі інші тексти канонічного і цивільного права, що не 
мали відношення до Юстініанового законодавства.

Про автора див. поз. 44.
Олександр Імола, або Олександр Тартаньї (Tartagni) -  (1424-1477). Народив-

ся в м. Імола. Викладав у Феррарі, Падуї, з 1461 р. -  в Болоньї. Його лекції 
проходили з великим успіхом. Відзначався скромністю і працездатністю. Його 
називали “оракулом юриспруденції”.

Андреас Барбатіус (Сіїсулус), або Андре Сіцілійський, в середині XV ст. викла-
дав право у Феррарі і Болоньї, де і помер у 1482 р.

Пилип Децій (1454-1535). Народився поблизу Мілана. З 17-ти років вивчав 
“Дигести” і “Кодекс” Юстініана. В 21 рік отримав завдання коментувати “Інсти-
туції” Юстініана. Викладав право в Пізі, Римі, Флоренції, Падуї, Венеції, з 1505 р. 
-  в Павії. Помер в Сієні. Поховано його в Пізі.

Найбільш вірогідно, що коментатор права Цельс походив з сім ї відомих 
юристів з Сієни Социнів і був сином Маріана Социна Молодшого (1482-1556). 
Відомо, що Цельс викладав деякий час канонічне та цивільне право в Болоньї, 
хоча і не здобув слави свого видатного батька.

Видавництво встановлено за видавничою маркою. Про видавництво див.поз.66.

71. Ubaldis В. de. Baldi Ubaldi perusini iurisconsulti omnium suae 
tempestatis celeberrimi, ingenio acutissmu, sensuque profundissmu in primam 
[et secundam] Digesti Veteris partem Commentaria. Doctissimorum

hominum aliis omnibus hactenus impressis adnotationibus illustrata. -  
Venetia: [Apud luntas], 1577. -  P. 1 -  2. 167/179

Бальда Убальді, перуджинця, найславетнішого для свого часу юрис-
консульта, [людини] гострого розуму і глибокої проникливості Комен-
тар до першої [і другої] частини [збірки] Старих Дигест (Digestum Vetus), 
проілюстрований працями інших вчених мужів, що друкувалися доте-
пер.

Про автора див. поз. 44.
Видавництво встановлено за видавничою маркою. Про видавництво див. поз.66.

72. Ubaldis В. de. Baldi Ubaldi perusini iurisconsulti omnium suae
tempestatis celeberrimi, ingenio acutissimi, sensuque profundissimi in 
Digestum novum Commentaria. Doctissimorum hominum aliis omnibus 
hactenus impressis adnotationibus illustrata. -  Venetia: [Apud luntas], 1577. 
-  46 f. -  Конволют. 167/182

Бальда Убальді, перуджинця, найславетнішого для свого часу юрис-
консульта, [людини] гострого розуму і глибокої проникливості до [збірки] 
Нових Дигест Коментар, проілюстрований додатками з праць інших вче-
них мужів, які друкувалися дотепер.

Про автора див.поз.44.
Видавництво встановлено за видавничою маркою. Про видавництво див. 

поз. 66.

73. Ubaldis В. de. Baldi Ubaldi perusini iurisconsulti omnium suae
tempestatis celeberrimi, ingenio acutissimi, sensuque profimdissimi in primam 
et secundam Infortiati partem Commentaria doctissimorum hominum aliis 
omnibus hactenus impressis adnotationibus illustrata. -  Venetia: [ Apud 
luntas], 1577. -  167 f. -  Конволют. 167/181

Бальда Убальді, перуджинця, найславетнішого для свого часу юрис-
консульта, [людини] гострого розуму і глибокої проникливості Комен-
тар до першої і другої частини Інфортіат [розділу Дигест], проілюстро-
ваний додатками з праць інших вчених мужів, які друкувалися дотепер.

Про автора див.поз.44.
Видавництво встановлено за видавничою маркою. Про видавництво див.поз.66. 

Видавці [lunta] вважають, що даним виданням вони перевершили не тільки всі 
інші видання, але й свої власні.

74. Ubaldis В. de. Tractatus de pactis perutilis et necessarius Baldi
Ubaldi perusini, utriusque juris doctoris consummatissimi. [Venetia: Apud 
luntas, 1577]. -  7, [3] f. -  Конволют. 167/183

Трактат про пакти дуже корисний і необхідний Бальда Убальді, пе-
руджинця, найдосвідченішого доктора обох прав.
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Про автора див.поз.44.
Видавництво встановлено за видавничою маркою. Про видавництво див. 

поз.66.
75. Index locupletissimus rerum omnium ас sententiarum memorabilium, 

quae in Baldi Ulsaldi Commentariis ad libros Digestorum, Codicis et 
Institutionum necnon in Tractatus de pactis, Constitute continentur... Cum 
Pauli Lancelloti iur. utriusque consulti Perusini apologia, in ipsius Baldi 
detractores composita. -  Venetia: Apud Juntas, 1577. -  [240] f.

167/185
Найбагатший покажчик всіх речей і пам’ятних сентенцій, які містять-

ся у “Коментарях” Бальда Убальді до книг “Дигести”, “Кодекс” і “Інсти-
туції”, а також до “Трактату про пакти” і до “Установлень”. З апологією, 
складеною Паоло Ланчеллоті, юрисконсультом з Перуджі, проти тих, 
хто ганьбить самого Бальда.

Про Бальда Убальді див. поз. 44.
Паоло Ланчеллотті (1511-1591) -  юрисконсульт з Перуджі, професор права. 

Займався переважно канонічним правом.
Про видавництво див.поз.66.

76. Statutorum et reformationum magnificae terrae Sancti Angeli in
Vado [liber]. -  Pisaurum: Concordia, 1577.- [5] 82f. 155/1273

Статути і виправлення [до них] прекрасної землі Санкто Анджело ін Вадо.
Територія знаходиться неподалік від міста Пезаро. Див. також позицію 81.

77. Aretinus А. Angeli Aretini De maleficiis: Tractatus de inquirendis
animadvertendisque criminibus. Cum tractatus Alberti de Gandino nec non 
Bonifacii de Vitalinis, una cum apostillis Augustini de Armino et Hier. 
Chuchalon, veluti apendices subiecimus. -  Venetia: Senens, 1578. -  [80], 
470 f. 182/1097

Анжело Аретіні. Про злодіяння: Трактат про те, як треба розслідува-
ти і встановлювати злочини. З трактатами Альбертуса де Гандіно, Боні- 
фація Віталінуса, Августінуса де Арміні і Ієронімуса Шушалона.

Ангел (Анджело) Аретіно -  визначний італійський правознавець першої поло-
вини XV ст. Закінчив освіту у Болонському університеті в 1422 р. Викладав право в 
Феррарі та Інших містах Італії. Серед його учнів був Олександр Імола (див. поз. 70)

Книга стосується питань карного права. Автор вважає її дуже потрібною для 
тих, хто призначений керувати провінцією. У цій же книзі, як додатки до неї, 
надруковано юридичні праці згаданих вище правознавців. Додано також біогра-
фію Аретіні, напиєану Томасом Діплобатаціо. Є великий предметний покажчик.

78. Clarus І. lulii Clari alexandrini iureconsulti clarissimi.Tractatus
quatuor, in quibus omnia accuratissime tractantur quae pertinent ad 
testamenta, donationes, emphyteoses et feuda. -  Venetia: Polus, 1578. -  
[34], 133 f. 177/81

Юлія Клара, олександрійця, найосвіченішого юрисконсульта чотири 
Трактати, в яких уважно розглянуто все, що стосується заповітів, дару- 
вань, аренди і феодів.

78а. Cynus. Супі Pistoriensis, iurisconsulti praestantissimi, in codicem, 
et aliquot titulos primi Pandectorum Tomi, id est, Digesti Veteris, doctissima 
Commentaria, nunc Siunmaiiis amplius tertia parte auctis, infinitisque mendis 
sublatis, et additionibus in margine adiectis, multo diligentius et emendatius 
quam antea excusa a iureconsulto celeberrimo domino Nicolao Cisnero... -  
Francofortum ad Moenum: Feyearbendt, 1578. -  [7], 571, [31]f. -  Конволют.

167/187
ЧІНО 3 Пістойї, найвизначнішого юрисконсульта. Вчений коментар до 

Кодексу та деяких титулів першого тому Пандект, тобто [збірки] Старих 
Дигест, нині збагачений докладними описами змісту третьої частини, 
звільненими від численних помилок; доповнений поясненнями на по-
лях і виконаний набагато сумлінніше, ніж раніше, знаменитим юрис-
консультом паном Ніколаусом Сіснерусом

ЧІНО да Пістойя (Cinus, Cynus, Guittocino, 1270 — 1337). Чіно, уродженець Пістойї, 
юрисконсульт, поет, друг Данте Аліг’єрі. Викладав цивільне право в Тревізо, Сієні, 
можливо, у Флоренції, а також Перуджі, де серед його численних учнів був сла-
ветний Бартоло з Сассоферато. Його дві основні роботи -  Lectura in Digestum 
Vetus та Lectura in Codicem Justiniani -  неодноразово перевидавалися.

78b. Cynus. Супі Pistoriensis, iuresconsulti praestantissimi, omniun 
sanorum iudicio acutissimi, in Digesti Veteris libros, Commentaria doctissima, 
summo studio atque Industria ab infinitis mendis quibus scatebat, expurgata, 
ac pristine nitori restituta a iureconsulto celeberrimo domino Nicolao 
Cisnero... -  Francofortum ad Moenum: Feyearbendt, 1578. -58, [5]f. -  Кон-
волют. 167/187

Чіно з Пістойї, найвизначнішого юрисконсульта, який мав найбільш 
гостре судження з усіх розсудливих. Вчений коментар до книг Старих 
Дигест, звільнений від численних помилок, які були раніше, та поновле-
ний у своїм колишнім блиску дуже сумлінними зусиллями знаменито-
го юрисконсульта пана Ніколауса Сіснеруса

Про автора див. поз. 78а.

79. Libro delle provisioni, decreti, instromenti, gratie, ordini, ragioni, et 
altre cose di memoria per beneficio della magnifica citta di Modona. -  Modona: 
Gadaldino, 1578. -  [224f. pag. disp.] 155/1180

Книга провізій, декретів, документів, милостей, наказів, викладення 
причин [законодавчих актів] та інші пам’ятні речі заради блага пре-
красного міста Модени.
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80. Statuta Pallavicinia. Cum additionibus seu reformationibus eorum
in terris subiectis ill. D.Rolando de Curtemaiori observandis. Parma; Viottius, 
1582. -  [8] 222 p. 155/1154

Статути земель [маркізів] Паллавічино. З додатками, або ж виправ-
леннями, яких належить дотримуватися в землях, підлеглих його світлості 
пану Роландо де Куртемайорі.

Центром цих земель було містечко Буссето (Buxetum), що в історичній об-
ласті Емілія -Романья. Вони належали до володінь маркізів Сфорца, що підкоря-
лися герцогам Фарнезе з Парми.

81. Statutorum et reformationum magnificae civitatis Senogaliae
volumen. -  Pisaurum: Concordia, 1584. -  [1], 202 [12] f. 155/1058

Збірник статутів та виправлень до них прекрасного міста Сінігалія.
Сінігалія (Sinigaglia) -  невеличке місто, що належало до легатства Урбіно- 

Пезаро. (Легатство- територіально-адміністративна одиниця папських володінь, 
що мала на чолі кардиналів-легатів).

82. Laudensium statuta, seu iura municipalia. -  Laus Pompeia: Taietus,
1586. -  [25],CC f. 155/1034

Статути, або ж муніципальне право жителів Лоді.
Лоді — невеличке місто в історичній області Ломбардія на південному сході 

від Мілану.

83. Volumen statutorum iurisque municipalis ecclesiasticae terrae
Calderolae. -  Macerata: Martellinus, 1586. -  [4], 135, [5] p. 201/86

Збірка статутів і муніципальних прав церковної землі Кальдероли.
Книга з питань церковного права.

84. Constitutiones et privilegia Patriarchatus et Cleri Venetiarum.
Illustrissimi ac reverendissimi d.d. loannis Triuifani iuris utriusque doct. 
Patriarchae Venet., Dalmatiaeque Primatis e.c.iussu edita. -  Venetia: Ex 
Biblioteca Aldina,1587.- [54], 13 f. 155/877

Постанови і привілеї Патріархату і Кліру венеціанців, видані за роз-
порядженням ясновельможного і вельмишановного Іоанна Труфані, док-
тора обох прав, патріарха Венеції і примаса Далмації.

У книзі вміщено матеріали про те, як служити месу, про обрання плебанів, про 
поховання, а також постанови синодів діоцезу.

Дана книга -  альдіна -  тобто, видана фірмою Альдів.
Засновник фірми -  Альд Мануцій старший (1448-1515) -  славетний італійсь-

кий друкар. Він розпочав книгодрукування у Венеції у 1498 р. (за деякими 
джерелами в 1485 р.) Справу продовжував його син Паоло (1512-1574), а потім 
племінник останнього -  Альд молодший (1547-1597). В 1499 р. Альд обрав своїм 
друкарським знаком зображення дельфіна, який обвиває якір. За взірець було 
взяте зображення на античній монеті. Вважають, що цей знак Альд обрав під

впливом символічного роману “HipnerotomachiaPoliphili”,HanHcaHoro біля 1467 р. 
домініканцем Франческо Колона (за іншими даними -  веронцем Феліче Фелічі- 
ана). Перше видання “Hipnerotomachia” 1499 р.,виконане в майстерні Альда, 
вважається спеціалістами найгарнішою книгою епохі Ренесансу.

Книга “Constitutiones...” видана Альдом Мануцієм молодшим.
Див. іл. 4.4.84.14.

85. Statuta, constitutiones, ас decreta ducalis provin. Friniani, seu 
universae ditionis Sextulae... -  Regium: Bartolus, 1587. -  [ 9], 89. [6]f.

155/1178
Статути, конституції, a також герцогські декрети провінції Фрініані, 

або ж усіх земель, що підпорядковані Секстулі.
Провінція Фрініані знаходилася на момент редакцій тексту у володіннях 

герцогів Феррари.

86. Statuta Firmanorum. -  Firmi; Sertorius, 1589. -  [10], 224p.
155/1160

Статути фірманців.
М. Фермо (civitas Firmi) знаходиться в історичній області Марке на півдні від 

Анкони. Належало до папських володінь.

87. Statuta civitatis Caesenae cum additionibus, ас reformationibus pro
tempore factis, ex ordine M. ill. Consilii, et dd. Conservatorum eiusdem 
civitatis ad perpetuam rei memoriam noviter impressa.. -  Caesena: Raverius, 
1589.-[1], 439, Up. 155/1174

Статути міста Чезени з додатками та виправленнями, зробленими на 
теперішній час, знову видані на вічну пам’ять згідно з наказом найяс- 
нішої Великої Ради і панів-консерваторів вказаного міста.

Чезена -  невеличке місто між Раненою та Риміні в історичній області Емілія- 
Романья. З 1507 до 1859 рр. належала до папських володінь.

88. Privilegii, prerogative, immunita, concession!, transattioni, et patti di
diverse sorti, concessi dalli sereniss. duchi di Savoia, alia citta di Cuneo, et 
suo mandamento. -  Turino : Beuilacqua , 1590. -  254p. 155/1191

Привілеї, прерогативи, імунітети, пожалування, договори та різно-
манітні пакти, які були пожалувані найсвітлішими герцогами Савойсь-
кими місту Кунео та підпорядкованим йому землям.

Кунео -невеличке місто в історичній області П’ємонт у володіннях герцогів 
Савойських на півдні від Турину.

89. Statutorum seu iuris civilis civitatis Ravennae. Cum reformationibus
Hieronymi Ruginii raven, iur. cons.exellentissimi libri V. -  Ravenna: 
loannellius, 1590. -  111 f. 155/1727
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Статути цивільного права міста Равенна. З виправленнями Ієроніма 
Руджинія, юрисконсульта. У 5 книгах.

У статутах розглянуто питання про урядовців міста, про суд і судовий процес, 
окремі питання цивільного і карного права.

90. Tessauro А. Novae decisiones sacri senatus Pedemontani /Authore 
et collectore Antonino Tessauro fossanensi. -  Venetia, 1595. -  [25], 308,16 f.

155/666
Нові рішення священного сенату П’ємонту. Автор і упорядник -  Ан- 

тоніно Тессауро з Фоссано.
91. Fossani subalpinorum urbis.iura municipalia, una cum privilegiis

concessis ab illustrissimis Achaiae principibus, et serenissimis Sabaudiae 
ducibus, ac conventionibus contractibusque cum eis initis. -  Augusta 
Taurinorum: Blancus, 1599. -  [ 10]. 215p. 155/1227

Муніципальне право трансальпійського міста Фоссано разом з при-
вілеями, пожалуваними найсвітлішими князями Ахайї та найяснішими 
герцогами Савойї, а також з угодами та договорами, що були з ними 
укладені.

Фоссано -  невеличке місто в історичній області П ’ємонт на півдні від 
Турину.

92. Carbonius L. Tractatus de legibus amplissimus... Ludovici Carbonis
a Costacciaro. -  Venetia: Guerilius, 1600. -  [24], 788 p. 154/52

Поширений трактат про закони... Людовіка Карбоніуса з Костакьяро.
Людовік Карбоніус з Костакьяро, академік Парфенійський, магістр Перуд- 

жійської гімназії, постарався зібрати в даній книзі відомості про основи законів 
“загальних, вічних, природних, людських, церковних, цивільних, муніципальних” 
і т.д., враховуючи при цьому думки Фоми Аквінського і інших визначних автори-
тетів. Вважає, що ця книга буде корисна урядовцям, викладачам і всім спеціалістам 
у галузі церковного і цивільного права. Додано великий предметний покажчик.

93. Correttione di alcune leggi et nova institutione di alcune altre per
Decreto dell’illustrissimo Maggior Consiglio dell’anno 1586. -  Venetia, 1602. 
-  69, [3] p. -  Конволют. 155/703

Виправлення деяких законів і нові встановлення до впровадження дея-
ких інших [законів] у силу Декрету найсвітлішої Великої Ради 1586 року.

94. Criminalium jurium civitatis Genuae Libri 2. Cum additione plurium
decretorum, legum, proclamatum, et aliorum in dicta materia conditorum. -  
Genua: Pavonius, 1603. -  [6 ], 192, [8] p. 155/1168

Кримінальне право міста Генуї у двох книгах. З додатком багатьох 
декретів, законів, прокламацій та інших речей, що цього стосуються.

95. Bartholomeus. Repetitio nova ad capitulum primum de success.
Feu. omnibus sane tarn iuris peritis, quam causidicis et in foro versantibus, 
valde utilis et necesseria. Nunc recens per praeclarissimum juris utriusque 
doctor, dominum Bartholomeum, camerarium beneventanum. -  Venetia: 
Apud Juntas, 1605. -  26 p. -  Конволют. 155/544

Нове тлумачення до першої глави “Книги феодів” з коментарями як 
юрисконсультів, так і адвокатів, впорядковане паном Бартоломеем, ка- 
мерарієм з Беневенто.

Про видавництво див.поз.66.

96. Griffo R. Prattica sommaria civile et criminale di tutte le leggi, decreti,
consign et ordini, che si contengono nello Statute Veneto. Di Rizzardo Griffo, 
causidico et lettore nel Palazzo di Venetia. -  Venetia: Genaro, 1605. -  10, 
211 p. -  Конволют. 155/703

Загальна практика, цивільна і карна, всіх законів, декретів, порад і 
наказів, які містяться у Венеціанському статуті. [Написав] Річчардо 
Гріффо, адвокат і лектор при Палаці Венеції.

Автор вважає, що його книга буде корисною для суддів, адвокатів, прохачів, 
нотаріусів, позивачів і тих, хто поки що тільки бажає звернутися до суду.

97. Pellicius. Commentaria ad consuetudines Aversanas, utilia admodum,
et necessaria omnibus tarn juris peritis, quam in foro versantibus, etiam in 
toto regno Neapolitano, prout legentes facillime hoc percipere poterunt. 
Autore d. nuntio Pellicia, iurisconsulto praeclarissimo. -  Venetia: Apud 
Juntas, 1605. -  [28], 256 p. -  Конволют. 155/544

Коментарі до постанов м.Аверси, дуже корисні і необхідні всім як 
правознавцям, так і тим, хто звертається до суду у всьому Неаполітансь-
кому королівстві, оскільки їх легко читати і так само легко сприймати. 
Автор -  п. нунцій Поліцій, найосвіченіший юрисконсульт.

Про видавництво див. поз.66.
Див. іл. 4.4.97.15.

98. Jus regni Neapolitani ex constitutionibus, capitulis, ritibus, 
pragmaticis, neapolitanorum privilegiis, turn impressis, turn etiam non adhuc 
typis'traditis desumptum Carolo Tapia i.c.regioque in supremo neapolitano 
senatu consiliario compilatore. -  Neapolis: Carlinus, 1605-1611. -  T t . 1-3.

155/1329
Право Неаполітанського королівства в конституціях, капітулах, звичаях, 

прагматичних санкціях, привілеях неаполітанців як друкованих, так поки 
що не надрукованих; зібрано Карлом Tania, юрисконсультом, королівсь-
ким радником і компілятором у верховному неаполітанському сенаті.

Присвячено Філіпу III, королю Іспанії та обох Сицилій (1592-1621).
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99. Aggionta di nove leggi et ordini fatti da diversi eccellentiss. Consegli
di Venetia. -  Venetia, 1606. -  60 f. -  Конволют. 155/703

Додаток нових законів і наказів, створений різними найяснішими 
Радами Венеції.

100. Institutiones iuris civilis d. lustiniani imp. Cum annotationibus 
Sylvestri Aldobrandini, patris dementis VIII pont. max. -  Francisci Cornelli 
brixiani, aliorumque iurisconsultorum crucis, vel asterisci nota praemonstratis, 
editae. -  Venetia: Apud luntas, 1608. -  [39], 289 f. -  Конволют.

165/163
Інституції цивільного права імператора Юстініана. З анотаціями 

Сильвестра Альдобрандіні, який був батьком Климента VIII (римського 
папи), а також коментарями Франческо Корнеллі з Брешії та іншіх юрис-
консультів [духовного звання].

Сильвестро Альдобрандіні (1499 -  1558) -  один з видатних правознавців сво-
го часу. Походив із шляхетної флорентинської родини. Був вигнаний з Фло-
ренції за участь в опозиції проти Медічі. Читав римське право в Пізі. Жив у 
Римі і Неаполі. Був подестою у м. Фано, віце-легатом і віце-регентом в Болоньї. 
З 1538 р. у Феррарі, а потім -  в Римі займав посаду адвоката Апостолічної 
камери (Див. поз. 57). Сильвестро Альдобрандіні -  батько папи римського Кли-
мента VTII, світське ім’я  якого -  Іпполіто Альдобрандіні (1536-1605).

101. Capriolus V. Ех theatro iuris civilis universi Virgilij Caprioli 
iuriconsulti histoniensis sectio annotationes ad quatuor libros Institutionum 
imperat. lustiniani. -  Venetia: Apud luntas, 1608. -  16 f. -  Конволют.

165/163
Розділ із загального театру цивільного права Віргілія Капріолі, гістонсь- 

кого юрисконсульта, анотації до 4 книг “Інституцій” імператора Юстініана.
Про видавництво див.поз.66.

102. Ranuccio F. Novellae constitutiones, quibus multe dispositiones 
Institution, corriguntur, suis locis fideliter insertae. Autore Fabio Ranuccio 
iurisc. maceratense. -  Venetia: Apud luntas, 1608. -  15 f. -  Конволют.

165/163
Нові установлення, які, будучи вставлені в потрібні місця [тексту], 

виправляють численні положення “Інституцій” [Юстініана]. Автор -  
Фабіо Рануччо, юрисконсульт з Мачерати.

Про видавництво див.поз. 66.

103. Statuta civilia et criminalia civitatis et comitatus Viglevani cum
compendio ordinum Excellentiss. Senatus Mediolani, ab ipsa civitate 
obtentorum. -  Mediolanum: Meda, 1608. -  [15], 390p. 155/1039

Цивільні і карні статути міста і графства Віджовано із зібранням 
указів світлішого міланського Сенату, які отримало це місто.

Див. позицію 24.

104. Statuta Теггае Centi, nuper reformata Anno Domini, 1607. -  Ferra-
ria: Baldinus, 1609. -  [18 ]323, [46] p. -  Конволют 155/1052

Статути землі Ченто, нещодавно реформовані року 1607.
Ченто -  невеличке місто на південному заході від Феррари.
Див.іл. 4.4.104.16.

105. Tasse delle mercedi de notari di Cento e decreti del molto illustre, et
reverendiss. monsig. Giacopo Severoli, vicelegato di Ferrara, fatti sopra esse 
tasse. -  Ferrara: Baldinus, 1610. -  [6] p. -  Конволют. 155/1052

Тарифи за послуги нотаріусів Ченто та декрети найсвітлішого і поважно-
го монсиньйора Джакопо Северолі, віце- легата Феррари, щодо цих тарифів.

106. Reformationes statutorum et capitulorum communis Albinganae, 
factae anno 1608. -  Genua: Pavonius, 1610. -  [5], 127 p. 155/1030

Виправлення статутів і капітулів комуни Альбенга, виконані у 1608 році.
Альбенга -  невеличке місто на лігурійському узбережжі на заході від Генуї

107. Nebrissensis А. Vocabularium utriusque iuris una cum tractatus
admodum utili de ratione studii. Accessit Lexicon iuris civilis, in quo varii 
et insignes errores Accursii notantur. Autore Antonio Nebrissensi, viro 
doctissimo. -  Venetia: Zalterius, 1612. -  369 p. 165/20

Словник [термінів] обох прав разом з дуже корисним при вивченні 
права трактатом, в якому зазначені різні серйозні помилки Аккурція. 
Автор -  Антоніо Небріссенсіс, найосвіченіший муж.

Антоніо де Лебріха (Aelius Antonius Nebrissensis, Antonio de Lebrixa, Antonio 
de Lebrija, Antonio de Nebrija, 1444 -  1532 ) -  іспанський граматик та історик 
родом з міста Лебріха, що неподалік від Севільї. Був професором в університе-
тах Севільї, Саламанки, та Алькала -де -Енарес. Він є автором творів Institutiones 
grammaticae (1481), Lexicon juris civilis (1486), Dictionarium latino-hispanum et 
hispano-latinum(1492). Його перу також належить трактат з історії католиць-
ких королів та багато інших праць.

Аккурцій (Аккурзій, Аккурсій, Аккорзо) Франческо (1180 -  1260) -  один з 
визначних старовинних італійських вчених -  правознавців (глосаторів). Наро-
дився у Флоренції, викладав у Болоньї. Його найбільша праця -  “Glossa ordinaria”- 
(Збірка глос) принесла йому славу найавторитетнішого правознавця середньовіччя.

108. [Statuta civitatis Tridenti.] Lib. 1. De civilibus. Lib. 2. De syndicis.
Lib. 3. De criminalibus. -  Tridentum: Gelminus, 1614.- [153 f. pag. disp.] 
-Конволют. 155/1051

[Статути міста Тренто]. Кн. 1. Про цивільні справи. Кн. 2. Про син-
диків. Кн. 3. Про карні справи.
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109. Statuta et leges municipales terrae Viturclani, auctoritate inclyti
Senatus populisque romani aedita et reformata. -  Roma: Ex Typ.Camerae 
Apostolicae, 1614. -  [14], 168 p. 155/593

Статути і муніципальні закони Вітуркланської землі з дозволу найяс- 
нішого Сенату і римського народу видані і виправлені (реформовані).

110. Forma constituendi census in episcopatu Tridentino et declaratio
nonnullurum casuum et contractuum illicitorum. -  Tridentum: Gelminus, 
1615. -  [13]f. -  Конволют. 155/1051

Форма складення цензу у трідентському єпископаті та проголошен-
ня деяких випадків та контрактів неприпустимими.

111. Riforma et regolatione nuova delle ferie et vacanze annual! che per 
I’awenire s’haueranno da osservare nelli auditorii della citta di Trento. 
Con nuove tasse, et moderation! delle mercede del cavagliere, et official! 
della corte di detta citta, e gli oblighi loro, nelle cause, et essecutioni tanto 
civili, quanto criminal!. Aggiuntosi I’editto ultimamente publicato contro 
gli dannagianti le campagne. -  Trento: Gelmini [1615. 2 9]f. -  Конволют.

155/1051
Реформа та регулювання свят і вихідних днів року, що мають вико-

нуватися в майбутньому в аудитораті міста Тренто. Сукупно з новими 
таксами та зменшеними тарифами за послуги кавальєре та чиновників 
суду міста, а також їхніми обов’ язками при виконанні справ як цивіль-
них, так і кримінальних. Додається нещодавно виданий едикт проти 
тих, хто завдає збитків сільській окрузі.

112. Alciatus А. D. Andreae Alciati mediolanensis jurisconsulti celebrrimi 
Opera omnia in quatuor tomos legitime digesta, native suo decori restituta, 
indice locupletissimo adaucta. -  Francofurtum: Zetznerus, 1617. -  Tt. 1-4.

167/191
Андреа Альціата, славнозвісного міланського юрисконсульта. Повне 

зібрання творів у 4 томах, належним способом оброблене, поновлене 
первісними прикрасами і наділене найбагатшим покажчиком.

Андреа Альціат народився в м. Альцаті поблизу Мілана у 1492 р., помер в 
Павії у 1550 р. Він один з перших намагався поглибити вивчення римського 
права шляхом студіювання античних мов, історії, літератури. Його нововведення 
завершили роботу колишніх коментаторів римського права і відкрили дорогу 
новій плеяді юристів. Крім юридичних праць Андреа Альціат відомий збіркою 
моральних сентенцій “Емблемата” (1522).

У даному повному зібранні творів Альціата т.1 містить роботи з цивільного і 
канонічного права; т.2 — Пандекти або дигести цивільного права; т.З — Кодекс 
Юстініана і декреталії Григорія IX; т.4 -  Трактати і промови з питань цивільно-
го права, а також -  славетні “Емблемати”.

У першому томі -  портрет автора.
Див. іл. 4.4.112.17.

113. Tortus F. Annotationes, seu lucubrationes ad statuta inclytae civitatis
Papiae Flavii Torti i.c. de collegio dominorum iudicum eiusdem civitatis. -  
Papia: Bartolus, 1617. -  [ 20 ], 790 [60],p. 155/1094

Примітки, або ж роз’яснення до статутів славетного міста Павії Фла- 
віуса Тортуса, юрисконсульта колегії панів суддів означеного міста.

114. Constitutioni delle giurisdictioni di S. Martino in Rio, Castellarano,
et Campogaiano. -  Milano: Paganello, 1618. -  [5], 55 p. 155/1185

Конституції щодо юрисдикції в С.-Мартіно ін Ріо, Кастелларано та 
Кампогайано

Вказаними невеликими населеними пунктами, розташованими неподалік від 
сучасного міста Реджо-нель-Емілія, що в історичній області Емілія-Романья, во-
лодів на момент редагування тексту маркіз Карло Філіберто д’Есте.

115. Statuta urbis Ferrariae reformata anno domini 1567 novissime
excussa. -  Ferraria: 1624. -  [452 f. pag. dispar.] 155/1049

Статути міста Феррари, виправлені в 1567р. і знову надруковані.

116. Statuta, provisiones et decreta gabellarum civitatis Ferrariae. -  
Ferraria: Succius, 1624. -  [409p. pag. disp. ] -  Конволют. 155/1298

Статути, провізії та декрети щодо митних тарифів міста Феррари.
Див.іл. 4.4.116.18.

117. Pagamenti per I’entrata, uscita, e transito della gabella grossa, e 
grassa della citta di Ferrara. -  Ferrara: Suzzi, 1625. -82 p. -  Конволют.

155/1298
Плата за в’їзд, виїзд і транзит, яка стосується великого митного по-

датку і жирного податку міста Феррари.

118. Sola А. Commentaria d. Antonii Solae senatoris gravissimi ad
Universa Serenissimorim Sabaudiae ducum decreta antiqua, nova et novissima 
nunc primum in unum corpus congests innumeris practicis additionibus 
exornata. Quibus accessere sacri senatus Pedemontani decisiones novaque 
auctoris commentaria in nonnullos antiquorum eorundem decretorum titulos, 
cum insigni tractatu de monetis in hac vero ultima editione copiosissime 
adaucta recentissimis in hunc usque diem promulgatis constitutionibus. -  
Augusta Taurinorum: Tarinus, 1625. -  [78], 689 p. 155/1097

Коментар П. Антоніо Соли, найповажнішого сенатора, до всіх старо-
винних, нових та найновіших декретів найсвітліших герцогів Савойсь-
ких, що тепер вперше зібрані в єдиний корпус та оздоблені численними 
практичними порадами. До цього додаються рішення святого сенату 
П’ємонту разом з новими коментарями автора на деякі старовинні дек-
рети з відповідними назвами, а також визначний трактат про монети та
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сумлінно зібрані в даному виданні найновіші й нещодавно проголошені І 
конституції.

Автор присвятив свій твір герцогу Савойському Вітторіо Амедео І (1630-1637).
До тексту додано дві рукописні сторінки.

119. Statuti criminali et civili della magnifica communita della Riviera. 
Nuovamente tradotti di latino in volgare di ordine della medesima communita 
a commune utile et intelligenza. -  Salon: Lantoni, 1626. -  [10], 317 p.

181-a/17
Статути карні і цивільні прекрасної комуни Рів’єра. Новий пере-

клад з латинської італійською, [зроблений] за наказом самої комуни 
для загального добра і розуміння.

120. Decisiones sacri Neapolitani consilii Carlo Tapia marchione de
Belmontis... -  Neapolis: Longus, 1629. -  [46], 388p. 155/1159

Рішення святої Неаполітанської ради, впорядковані компілятором 
Карло Tania маркізом Бельмонте...

121. Zuccarus О. Decisiones criminales almae rotae lucensis authors
Octaviano Zuccaro i.u.d. urbinatense ac eiusdem rotae auditors in quibus 
explicantur varia statuta eiusdem civitatis sub felicissimis auspiciis 
illustrissimi et reverendissimi cardinalis Julii Sacchetti legati a latere 
ducatus Ferrariae. Pro sanctissimo domino nostro papa Urbano Octavo. -  
Venetia: Anesius, 1630. -  [ 10 ], 51, 8p. -  Конволют. 155/1338

Рішення апеляційної палати Лукки по кримінальних справах, в яких 
пояснюються різні статути цього міста. Автор Октавіано Дзуккаро, док-
тор прав, урбінець, аудитор означеної палати. Під найщасливішим за-
гальним наглядом світлішого і найповажнішого кардинала Юлія Сак- 
кетті, легата в герцогстві Феррара. Для нашого найсвітлішого панотця 
папи Урбана VIII.

Понтифікат Урбана VIII мав місце в 1623 -1644

122. Zuccarus О. Decisiones civiles et criminales almae rotae lucensis.
Authors Octaviano Zuccaro i.u.d. urbinatense, ac eiusdem rotae auditors et 
deinde almae rotae Ferrariae praetors. Opus nondum utile, verum etiam 
necessarium omnibus in foris tarn civilibus quam criminalibus versanibus 
et ad praxim maxims conducens. Perillustri ac reverendissimo domino d. 
Mattheo Catti i.u.d. et in episcopatu alnetensi generali vicario. -  Venetia: 
Anesius, 1632. -  [44], 155 [4] p. -  Конволют. 155/1338

Рішення апеляційної палати Лукки по цивільних і кримінальних 
справах. Автор -  Октавіано Дзуккаро, доктор прав, урбінець, аудитор 
означеної палати, а згодом претор апеляційної палати Феррари. Праця

не тільки корисна, а й необхідна всім позивачам як по цивільних, так і 
по кримінальних справах, а також максимально наближена до практи-
ки. [Присвячена] найсвітлішому і найповажнішому пану Маттео Катті, 
доктору права і генеральному вікарію Венеціанського єпископату.

У тексті відсутній титульний лист до першої частини, в якій іде мова про 
цивільні справи.

123. Gerunda А. Episcopus sive Libri quatuor de episcopatus. Autore p.
Andrea Gerunda, societatis lesu, theologo. -  Neapolis: Savius, 1649. -  [10], 
404, [84] p. -  Конволют. 152/117

Єпископ або Чотири книги про єпископат. Автор п. Андрея Джерун- 
да, теолог з ордену Ісуса.

У книзі розглянуто питання про те, хто може займати посаду єписко-
па. Враховуються особисті якості, походження, вік, знання, порядність, 
доброчесність, а також розглядаються причини, через які єпископи мо-
жуть бути звільнені з посади і умови, на яких їх можна поновити.

Орден Ісуса -  орден єзуітів.

124. Statutorum Ferrariae relectionum quibus amplissime insigniora 
explicantur et exquisitis quaestiones illustrantur, Herculis Pigantii iuris 
consulti ferrariensis... -  Ferraria: Succius, 1650-1651. -  T.1-2.

155/1186
Статути Феррари з докладними поясненнями найбільш визначного в 

них та ілюстрацією цього вибраними питаннями Геркулеса Піганціуса, 
феррарського юрисконсульта...

125. Capitoli et ordinationi fatti, e reformati di ordine dell’iHustrisimus 
e eccellentissimus sig. d. Francesco di Castro, conte di Castro, duca di 
Taurisano, vicere, luogotenente, e capitan generate per sua maesta in questo 
regno di Sicilia. -  Palermo: Bua, 1654. -  [2], 100, [12] p. -  Конволют.

155/250
Статті і накази, створені і виправлені за вимогою його превосходи-

тельства ясновельможного синьйора дона Франческо ді Кастро, графа ді 
Кастро, герцога Таурісано, віце-короля, лейтенанта і генерального капі-
тана його величності в даному королевстві Сицилія.

126. Capitoli et ordinationi fatti dalli eccel. sig. Marc’Antonio Colonna
et altri vice re di questo regno di Sicilia, di quanto si deue osservare daH’ill. 
e spet. pretore, et giurati, et altri officiali della felice citta di Palermo. 
Raccolti da d. Ido Lercaro all’hora giurato di detto illustriss. Senato.- 
Palermo: Bua, 1655.- [10], 102, [16] p. -  Конволют. 155/250

Статті і накази, створені ясновельможним синьйором Марк’Антоніо
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Колонна і іншими віце-королями даного королівства Сицилія стосовно 
того, чого повинні додержуватися ясновельможні управителі, присяжні і 
інші офіційні особи щасливого міста Палермо. Впорядковані Ідо Лерка- 
ро, який є в даний момент присяжним вказаного світлішого Сенату.

127. Decisiones supremi tribunalis praefecti praetorii Regiae Camerae
Neapolitanae, et selecta consilia d.Gregorio de Ganaverro. -  Neapolis: Longus, 
1655. -  [ 741p. pag. disp.], 1 imag. 155/1057

Постанови префекта Преторія королівського суду Неаполю, а також 
вибрані рішення, впорядковані Грегоріо де Ганаверро.

Див. іл. 4.4.127. 19.

128. Panzirdus G. Guidi Panziroli regiensis, i.v.c. praestantissimi, De
Claris legum interpretibus libri quatuor. Ed. 2. -  Venetia: Combi et La Nou, 
1655-[14], 509, [54] p. 155/832

Гвідо Панциролі, уродженця Регія, освіченого юрисконсульта. Чоти-
ри книги про блискучих правознавців [минулого]. Вид. 2.

Гвідо Панциролі (Панзірдус, Панчіролло) (1523-1599) народився в сім’ї пра-
вознавця. Отримав блискучу освіту. В 14 років був ерудитом у галузі латинської 
і грецької мов. Працював юрисконсультом з питань канонічного і цивільного 
права. Дванадцять років викладав у Падуанській гімназії.

Його книга присвячена видатним правознавцям минулого. Опублікована його 
внучатим племінником -  Октавієм Панциролі.

129. II consolato del mare, nel quale non solo si comprendono tutti gli
ordini, e statuti per ogni caso di mercantia, e di navigatione; ma ancora 
quelli sopra I’armate di mare, sigurta, entrate et uscite... Con il portolano 
del mare. -  Venetia: Ginammi, 1656. -  [16], 39, 236, 67 p. 190/19

Морський консулат, в якому є не тільки всі накази і статути, які сто-
суються всіх аспектів торгівлі і мореплавання, але й відомості про спо-
рядження суден, їхню безпеку, вхід і вихід [з порту]. -  з морським 
портоланом [картою].

Закони, прийняті державами басейну Середземного моря, діяли ще у XI -  XII 
ст. н.е. Складені були в Пізі. Перше друковане видання вийшло в Барселоні 
каталонською мовою у 1494 р.

130. Statuta communitatis Bovixii. -  [Torino, 1662. -  151 p. pag. disp.]
155/1299

Статути комуни Бовізо [Бовіксій]
Комуна Бовізо -  населений пункт в історичній області П’ємонт на півдні від 

Турину поблизу від м. Кунео. Див. поз. 88.

131. Palatius І. De dominio maris. Libri duo. Serenissimae Venetae
Reipublicae dicati authore loanne Palatio. -  Venetia: Combi et La Nou, 
1663.-[28], 565, [30] p. 191/116

Про панування на морях. Дві книги. Найяснішій Республіці Венеція 
присвячує їх автор -  Іоанн Палатіус.

У книзі розглянуто питання міжнародного морського права. У цей час Рес-
публіка Венеція вважала себе володаркою морів.

132. Lunadoro G. Relatione della Corte di Roma e de’riti da osservarsi
in essa, e de’suoi magistrate, et officij con la loro distinta giuridittione del 
sign. card. Girolamo Lunadoro. -  Venetia: Brigonci, 1664. -  248, [20] p. -  
Конволют. 201/3

Реляція про Римський Двір [римського папи], про його магістрати, 
служби і про їх різноманітні юрисдикції. Над реляїцєю працював синьйор 
кардинал Джироламо Лунадоро.

133. Sestini F. II maestro di camera: Trattato di Francesco Sestini da
Bibbiena. -  Venetia: Brigonci, 1664. -  107 p. -  Конволют. 201/3

Глава канцелярії. Трактат Франческо Сестіні да Бібієна.

134. Giuramento di fedetta, patenti, ordini, e privileggi per il stato di
Finale doppo che sua maesta ne ha presso il possesso. -  [Mediolanum, 1667]. 
-  76, [68]. p. -  Конволют 155/1043

Клятва вірності, патенти, укази і привілеї маркізету Фінале з того 
часу, як ним володіє його величність.

Мається на увазі Філіп ПІ, король Іспанії, (1598 — 1621). Землі маркізету 
Фінале знаходилися поблизу сучасного міста Емілія-Фінале, що в історичній об-
ласті Емілія-Романья.

135. Statuta, decreta et ordines marchionatus Finarij. -  Mediolanum:
Ramellatus, 1667. -  [7], 126. p -  Конволют 155/1043

Статути, декрети і накази маркізету Фінале.

136. Straccha В. Tractatus duo de assecurationibus et proxenetis atque 
proxeneticis celeberrimi j.c. Benvenuti Stracchae, patritii anconitani. -  
Amstelodamus: Schipper,1668. -  114,[10] p. -  Конволют. 180/322-a

Два трактати про страхування і приймання іноземцев, і про тих, хто 
іноземців приймає, знаменитого юрисконсульта Бенвенуто Стракка, ан- 
конського патриція.

Бенвенуто Сщакка, знаменитий у свій час італійський юрист XVI ст. Наро-
дився в Анконі. Його трактати з питань морського і торговельного права -  перші 
пам’ятки окремого, самостійного викладення торговельного права, яке до появи 
цих капітальних праць розглядалося як одна з частин права цивільного. У пе-
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редмові автор пише про своє бажання ознайомити світ з правом міста Анкони і 
виправдати торгівлю перед очима церкви.

137. Straccha В. Benevenuti Stracchae, aliorumque clarissimorum juris-
consultorum De mercatura, cambiis, sponsionibus, creditoribus, fidejussoribus, 
debitoribus, decoctoribus, navibus, navigatione, assecurationibus, 
subhastationibus, aliisque mercatorum negotiis, rebusque ad mercaturam 
pertinentibus decisiones et tractatus varii. -  Amstelodamus: Schipper,1669. 
-  [8], 926, [68] p. -  Конволют. 180/322-a

Бенвенуто Стракка і інших найосвіченіших юрисконсультів про тор-
гівлю, обмін, боргові зобов’язання, кредиторів, повірених, боржників, роз-
тратників, кораблі, мореплавання, морську торгівлю, страхування, спо-
рядження суден і інші справи, які стосуються торгівлі і до неї відносяться. 
Різні міркування і трактати.

Про автора див. поз. 136.

138. S ta tu ta  civilia et criminalia communitatis Vallissaxinae. -
Mediolanum: Montia, 1674. -  [10], 256 p. 155/1187

Цивільні та карні статути комуни Вальсасіна (Valsasina).
Вальсасіна -  невеличка комуна в історичній області Ломбардія неподалік від 

міста Лекко. Див. поз. 150.

139. Promissio serenissimi Venetiarum ducis serenissimo Nicolao
Sagredo duce edita. -  [Venetia], 1675. -  137, [17] f. 155/1208

Обіцянка, що була дана найяснішим дожем венеціанців найяснішо- 
му Ніколо Сагредо, герцогу.

Див.іл. 4.4.139.20.

139а. Azo. Summa Azonis, locuples iuris civilis thesaurus. Hactenus 
depravatissima, nunc autem iugi sedulitate et exquisite studio D. Henrici 
Draesii L.L.Licentiati, in octies mille, et amplius, locis ex fide emendata, ac 
suo pristine nitori recens restituta. -  Basilea: Officina Hervagiana, 1672. -  
[10], 1250, [60] p. 167/198

Сума Aco, багатюща скарбниця цивільного права. Дотепер надзви-
чайно перекручена, нині ж піддана щонайпильнішому перегляду та дос-
коналому вивченню паном Генріхом Дрезіусом, ліценціатом права, який 
сумлінно вніс виправлення більш як у восьмистах місцях і повернув 
тексту його колишній блиск.

Асо (Johannes Azon; помер біля 1230 р.) був одним з найвидатніших середньо-
вічних правознавців. Викладав у Болоньї. Його тлумачення до Інституцій та 
Кодексу Юстініана протягом багатьох століть користувалися великою популяр-
ністю та авторитетом серед фахівців і студентів-юристів.

Сума -  типовий для середньовічних правознавців, філософів, богословів тощо 
твір, що мав характер узагальнюючого дослідження.

140. S tatuta magnificae civitatis Parmae.- Parma: Vigna, 1678. -  
20p.,[10], 228f., 207f. 155/1331

Зміст: Index geminus ad Statutorum Parmensium Codicem. Juxta 
editionem Viothinam superiori saeculo parmensi typo emanatam. Anno 
1590 et rursus 1599. Prior nempe ad ipsam et Statuta posterior ad eius 
annotata. Nunc primum promitur.

Statuta magnificae civitatis Parmae. Cum annotationibus celeberrimorum 
iuresconsultorum d. Bartholomei a Prato, Vincentij Blondi, d. Jacobi 
Carpesani, d. Ludovici Zandemariae, d. Antoni] Cantelli, d. Innocentij Blondi 
et aliorum doctorum eiusdem magnificae civitatis. Нас 2 edit, ab infinitis, 
quibus scatebat erroribus multa cum diligentia emendata.

Annotationes ad Statuta magnificae civitatis Parmae celeberrimorum 
iuresconsultorum domini Bartholomei a Prato, Vincentij Blondi, d. Jacobi 
Carpesani, d. Ludovici Zandemariae, d. Antoni] Cantelli, d. Innocentij Blondi 
et aliorum doctorum eiusdem magnificae civitatis.

Статути прекрасного міста Парми.
Книга містить: Подвійний покажчик до Кодексу Статутів Парми. 

Відповідно до видань пармського видавництва Віотті попереднього сто-
ліття. 1590 та 1599 рр. Перший покажчик -  до видання статутів, другий 
-  до приміток.

Статути прекрасного міста Парми. З примітками найславетніших 
юрисконсультів панів Бартоломео Прато, Вінценція Блонді, Якова Кар- 
пезані, Людовіка Дзандемарія, Антоніо Кантеллі, Інокентія Блонді та 
інших докторів означеного прекрасного міста. Це друге видання з вели-
кою сумлінністю звільнено від численних помилок, які були в поперед-
ньому.

Примітки до статутів прекрасного міста Парми найславетніших юрис-
консультів панів Бартоломео з Прато, Вінценція Блонді, Якова Карпе- 
зані, Людовіка Дзандемарія, Антоніо Кантеллі, Інокентія Блонді та інших 
докторів означеного прекрасного міста.

141. Statuta insignis oppidi Blandrati, et eius comitatus, videlicet 
Casalisbeltrami, ac Vicilongi, et pertinentiarum. -  Mediolanum: Maietta, 
1679..- [ l l ] 9 1 p .  155/1142a

Статути видатного містечка Бландраті та його округи, тобто Казаліс- 
белтрамі, Вічілонгі та підпорядкованих їм земель.

Територія знаходиться в історичній області П’ємонт неподалік від міста 
Новара.
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142. Statuta et privilegia valliis Antigorii. -  Geneva: Cattanei, 1685. -
[6],248,[6]p., limag. 155/1173

Статути і привілеї долини Антигорія.
Землі долини Антигорія знаходилися у володіннях герцогів міланських, що 

входили на момент редакції тексту до складу земель іспанської корони. Долина 
Антигорія лежить на північному заході від Лаго Маджоре.

У книзі є карта долини Антигорія та портрет її регента графа Хуана де 
Мельгар.

Див. іл. 4.4.142.21; 4.4.139.22.

143. Additione sopra I’ufficio del conservatore, et notari del Foro de’
mercanti della citta di Bologna fatta alii 8 Gennaro 1688. -  Bologna; Benacci, 
1688. -  [ 5] p. -  Конволют. 155/1201

Додаток з приводу посади зберігана і нотаріуса Суду торговців міста 
Болоньї, зроблений 8 січня 1688.

144. Gridario generale delle gride, bandi, ordini, editti, provisioni,
prematiche, decreti, et altro fatti, e publicati per ordine delli eccellentissimi 
signori governatori che hanno governato lo stato di Milano.- Milano: 
Malatesta, 1688. -  [1044p. pag. disp.]. 155/1263

Загальний довідник про проголошені і надруковані документи, нака-
зи, едикти, провізії, прагматичні санкції, декрети та інші офіційні тексти, 
опубліковані за наказами їх світлостей правителів Міланської держави.

145. Bigalea М.А. Capitulare legum notariis publicis Venetiarum, et ex
parte aliarum civitatum serenissimi Veneti dominii. Impositarum a Marc’ 
Antonio Bigalea, collegiato publico veneto notario. -  Venetia: Poleti, 1689. 
-  [18], 252, [30] p. 155/327

Капітулярій [збірник] законів для публічних нотаріусів Венеції і 
інших міст з володінь найсвітлішої Венеції. Впорядкований Марк’ Ан- 
тонієм Бігалеа, членом колегії венеціанських публічних нотаріусів.

Упорядник вважає, що ці закони, акуратно і повністю зібрані і впорядковані, 
необхідні і корисні не тільки нотаріусам, а й суддям, адвокатам, прокураторам 
справ і всім, хто має відношення до венеціанського суду.

146. De Rosa С.А. Decretorum М.С. praxis criminalis cum pluribus 
decisionibus per regia tribunalis prolatis; propriis formulis dictorum 
decretorum, aliarumque notabilium rerum, ac utilibus animadversionibus, 
brevi et eleganti methodo composite. Auctore Carolo Antonio De Rosa, sive 
De Rosis ex dominis Castri Rosae, et feudi Gaurani, patritio Cavense et 
originario nobili Aquilano. -  Neapolis: Gramignani, 1689. -  P.1-2.

155/1337

Кримінальна практика, викладена коротким і витонченим стилем, у 
відповідності з декретами верховного суду, з додатком численних рішень, 
які винесені королівським трибуналом згідно з формулюваннями вка-
заних декретів, а також з додатком інших речей, які заслуговують на 
увагу, і корисних спостережень. Автор Карло Антоніо де Роза, або де 
Розіс, з володарів Кастро Роза і феода Гаурані, патрицій Кавенський, 
уроджений шляхетний аквіланець.

Карло Антоніо де Роза був королівським аудитором в багатьох провінціях 
Неаполітанського королівства. У верховному суді займав посаду судді у кримі-
нальних справах. Пізніше був деканом королівської аудієнції в Лікії, головою 
королівської ревізії і фіску верховного суду, а також королівським радником 
Санта Клари. (Санта Клара -  монастир і церква, зведені в ХІУст., прославлені 
картинами Джотто та пам’ятником королю Роберту Анжуйському).

147. Statuta, decreta et ordines serenissimi d.d. nostri Ranutii Farnesii,
observanda in statu Bardi, Complani et pertinentiarum etc. -  Parma: Rosatus, 
1690. -  41,20,38 p. 155/1293

Статути, декрети та накази найсвітлішого нашого пана Рануціо Фар- 
незе, що повинні виконуватися у володіннях Барді, Комплані та на тих 
територіях, які до них належать.

148. Ordines, sententiae, et decreta, et aliae scripturae noviter reperta
in archivio inclitae civitatis Bobbii tangentia bonum regimen dictae civitatis 
iungenda post alia typis pressa usque de anno 1685 elapso. ~ Mediolanum: 
Remellatus, 1698. -  [4] 155 p. 155/1192

Накази, сентенції та декрети, а також інші письмові документи, що 
торкаються до встановлення в означеному місті доброго устрою, нещо-
давно знайдені в архіві славетного міста Бобіо і після того надруковані 
до 1685 р. включно.

Територія Бобіо (territorio di Bobio) входила до складу володінь міланського 
герцогства. Розташована територія Бобіо ( з центром в місті Бобіо) на південь від 
Павїі.

149. Instrumenta conventionum seguta inter illustrissimos dominos de
Flisco dominos Messerani, ac communitatem et homines eiusdem. -  Varalli: 
Juliis, 1698.-113, [2]p. 155/1167

Документи, що містять угоди, які укладені [з одного боку] між найяс- 
нішими панами де Фліско, володарями Мессерані, і [з другого боку] об-
щиною і людьми вказаної общини.

Мессерані -  невеличка комуна в історичній області П’ємонт, діоцез Верчеллі.
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150. Statuta civilia communitatis Leuci. -  [Mediolanum], s.a. -  lOlp. 1
imag. -  Конволют. 155/1032

Цивільні статути комуни Лекко.
Лекко -  невеличке місто в історичній області Ломбардія у володіннях гер-

цогів міланських на північному сході від Мілану.

151. Statuta criminalia communitatis Leuci. -  [Mediolanum, s.a.] -  58,
[4] p. -  Конволют. 155/1032

Карні статути комуни Лекко.
Див. іл. 4.4.151.23.

5.1. Математика
152. Suiseth R. Sublitissimi doctoris anglici Suiset Calculationum liber 

per egregium artium et medicine doctorem magistrum Johanem de Cipro 
diligentissime emendatum... -  Padova: [N.T.S.P.Ca 1477] -  86 f. -  2 .

108/8623
Найдосвідченішого доктора англійця Суісета Книга калькуляцій. 

Заслуженим доктором мистецтв і магістром медицини Іоанном Кіпро 
уважно виправлена...

За кн.: Сводный каталог инкунабулов московских библиотек, архивов и музе-
ев. -  (М., 1982) встановлено ім’я Суісета -  Richardus (с. 91, поз. 274).

153. Oresme N. Tractatus de latitudinibus formarum. Per dominum
reverendum doctorem magistrum Nicolaum Horem. Acced: Quaestiones 
super Tractatum de latitudinibus formarum determinate per venerabilem 
doctorem magistrum Blasium de Parma de Pelicanis. -  Padova: Cerdonis, 
1486. -  20 f. -  4°. 106/3740

Трактат про протяжність форм пана високоповажного доктора магі-
стра Ніколауса Оресма. Додаток: Питання з приводу Трактату про про-
тяжність форм, висловлені високоповажним доктором магістром Блазі- 
усом де Парма де Пеліканіс.

154. Albertus de Saxonia. Magistri Alberti de Saxonia. De proportionibus
[Tractatus]. -  Venezia: Bernardinus de Vitalibus pro Hieronimo de 
Durantibus, 29 Ian 1494/1495. -  10 f .-  4 . 105/2748

Магістра Альберта Саксонського Про пропорції (Трактат).
Див. іл. 5.1.154.24.

155. Cardamis Н. Hieronymi Cardani mediolanensis, civisque bononiensis,
philosophi, medici et mathematici clarissimi. Opus novum de proportionibus 
numerorum, motuum, ponderum, sonorum, alidrumque rerum mensurandarum, 
non solum geometrico more stabilitum, sed etiam variis experimentis et 
observationibus rerum in natura. -  Basilea: Ex offic. Henricpetrina, 1570. 
-[15],271, n ip . , i l l .  104/3678

Ієроніма Кардано, міланця і громадянина Болоньї, нгійосвіченішого 
філософа, медика і математика Нова праця про обчислювання пропорцій 
руху, ваги, звуку і інших речей, які підлягають вимірюванню не тільки 
геометричним способом, але й шляхом різних експериментів і спостере-
жень над природою речей.

Про автора див. поз.12.

156. Bombelli R. L’algebra: parte maggiore deH’arimetica. Divisa in tre 
libri di Rafael Bombelli da Bologna. -  Bologna: Rossi, 1572. -  [28], 650 p.,

105/2749
Алгебра: головна частина арифметики. Поділена на три книги Рафа- 

елем Бомбеллі з Болоньї.
Рафаель Бомбеллі (1526-1572) -  італійський математик і інженер. У його 

Алгебрі , яка написана у 1560 р. і видана вперше у 1572 р., розглянуто най-
важливіші правила цієї науки. Одним з перших в Європі Бомбеллі переклав 
“Арифметику” Діофанта. Книга Р. Бомбеллі “Геометрія” вперше опублікована 
у 1929 р.

157. Clavius Ch. Algebra Christophori Clavii bambergensis, e societate
lesu. -  Genova: Gamonetus, 1609. -  [38], 383 p. 105/2751

Алгебра Христофора Клавія, бамбергенця, з ордену Ісуса.
Вважалося, що вивчати математику легше за допомогою віршів, тому в кінці 

книги додано повчальні байки латинською мовою і вірші грецькою мовою.
Христофор Клавіус (1537-1612) — визначний математик. Народився у м.Бам-

берг. Належав до ордену єзуітів. Закінчив Коімбрський університет в Порту-
галії. Викладав математику. Склав таблицю кубів чисел до 100^ Був коментато-
ром і видавцем творів Евкліда і його самого називали Евклідом XVI ст. Був 
експертом у справі Галілея. Праці Клавіуса використав папа Григорій XIII для 
реформи календаря. Його ім’ям названо один з кратерів на видимому боці 
Місяця.

158. Clavius Ch. Aritmetica prattica composta dal molto reveren. padre
Christoforo Clavio bambergense nella compagnia di Giesu. Et tradotta da 
latino in italiano dal. s. Lorenzo Castellano, patritio romano. -  Roma: 
Pacciotti, 1613. -  [14], 280, [16] p. Ю5/479
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Практична арифметика, упорядкована вельмишановним панотцем 
Христофором Клавієм, бамбергенцем, з ордену Ісуса. Перекладена з ла-
тинської італійською п. Лоренцо Кастеллано, римським патрицієм.

Про автора див поз. 157.

159. Вгипі Т. Frutti singolari della geometria: Nuova inventione della
linea, che quadra il circolo, e delle tre, e quatro proportional!. Con le quali 
s’insegna la ragione di accrescere, e diminuire proportionatamente tutte le 
figure geometriche, і corpi, evani regolari esuoi di pendent! senzamutar la 
forma, et anco per trasmutar la in altera senza alterar la quantita о capacita 
loro; e finalmente di tutte le misure, che a loro convengono, anco del circuito 
della terra, con singolar facilita. Dottrina sottilissima et utilissima a gli 
architetti, geometri prattici, tagliapietri, muratori, maestri, maestri di legname, 
e ad ogni curioso ingegno di Theofilo Bruni Veronese Dedicati al molt’illustre 
et eccellentissimo sig. conte Francesco Caldogni dignissimo cavalliero del 
serenissimo Senate Veneto e meritissimo proveditore a’confini Vicentini.- 
Vicenza: Grossi, 1623. -  83 p., ill. 106/3730

Окремі плоди геометрії. Нове винайдення лінії, яка окреслює коло, і 
про три і чотири пропопорції. у  книзі викладено прийоми пропорціо- 
нального збільшення і зменшення всіх геометричних фігур і тіл, і пра-
вильних пустот, і їх похідних без зміни форми з одної в іншу, не зміню-
ючи ні кількості, ні властивостей, нарешті, міркування про всі міри, які 
до них підходять, а також про окружність Землі, яка обчислюється з 
особливою легкістю.

Навчання витончене і найкорисніше архітекторам, геометрам-прак- 
тикам, каменотесам, каменярам, майстрам-деревообробникам і кожному 
допитливому розуму. Автор Теофіл Бруні, веронець.

Присвячено славетному ясновельможному синьйору графу Франческо 
Кальдоні, гідному кавалеру найсвітлішого венеціанського Сенату і най- 
заслуженішому охоронцю кордонів Віченци.

160. Ghetaldus М. Marini Ghetaldi, patritii ragusini, mathematic!
praestantissimi. De resolutione et compostione mathematica libri quinque. 
Opus posthumum. -  Roma: Тур. Rever. Cameras Apostolicae, 1630. -  [10], 
341 p., ill. 105/2754

Марина Гетальді, патриція рагузького, визначного математика. Про 
рішення і складання рівнянь в математиці п’ять книжок. Посмертний 
твір.

161. Cavalieri В. Exercitationes geometricae sex. Auctore f. Bonaventura 
Cavalerio mediolanensi. -  Bolonia: Montius, 1647. -  [10], 543 p., ill.

106/3749

Вправи 3 геометрії, шість [книжок]. Автор -  брат Бонавентура Ка-
вальєрі, медіоланець [міланець].

Бонавентура Кавальєрі (1598-1647) -  відомий італійський геометр. Народив-
ся у Мілані. Був ченцем з ордену ієронімітів. Вивчав твори античних матема-
тиків. Учень Галілея, за рекомендацією якого у 1629 р. був запрошений на ка-
федру математики Болонського університету. Йому належить так званий “метод 
неподільних” для визначення відношення площі або обсягу фігур. Крім гео- 
метрії, цікавився тригонометрією, логарифмами. Його ім’ям названо один з кра-
терів на видимому боці Місяця.

Форма прізвища автора Cavalieri встановлена за БСЭ.

162. Cavalieri В. Geometria indivisibilibus continuorum: Nova quadam
rations promota. Autore p. Bonaventura Cavalerio, mediolanen. -  Bononia: 
Ducius, 1653. -  [14], 543 p., ill. 106/434

Геометрія неподільного. Нове видання, виправлене. Автор -  пано-
тець Бонавентура Кавальєрі, медіоланець [міланець].

Про автора див поз. 161.

163. Pappus A lexandrinus. Раррі Alexandrini Mathematicae 
collectiones. A Federigo Commandino urbinate in latinum conversae et 
commentarijs illustrate. -  Bononia: Duccius, 1660. -  [6], 490 p., ill., limag..

104/71-a
Паппія Олександрійця Математичне зібрання. Перекладено [з грець-

кої] латинською [мовою] і ілюстровано коментарями Федеріко Комман- 
діно з Урбіно.

Паппій Олександрієць -  грецький геометр. Жив у 111 ст. до н.е., стояв на 
чолі особливої філософської школи. “Математичне зібрання” -  найважливіша з 
його праць.

У книзі є портрет ерцгерцога Австрії Леопольда Вільгельма (1657-1675).
Див.іл. 5.1.163.25.

164. Borellius І.А. Euclides restitutus denuo limatus siu Prisca 
geometriae elementa breviiis et faciliiis contexta, in quibus pracipue 
proportionum theoriae nova firmiorique methodo proponuntur. Ed.3. A lo. 
Alphonso Borellio. -  Roma: Mascardus, 1679. -  [18], 413 p., 8 tabl.

106/34
Евклід поновлений і ще раз уточнений або Елементи старовинної 

геометрії, більш коротко і легко викладені. У них переважно пропонова-
но теорію пропорцій новим, більш надійним методом. Вид. 3. Автор 
Джованні Альфонсо Бореллі.

Джованні Альфонсо Бореллі, неаполітанець (1608-1679) -  професор матема-
тики в Мессіні і Пізі. Освіту здобув у Флоренції. Працював у галузі фізики.
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астрономії і фізіології (механіки руху тварин). Винайшов геліостат. Спостерігав 
супутників планети Юпітер. Заснував школу ятроматематиків -  лікарів, які крім 
своєї спеціальності, займалися математичними науками, астрономією і астроло-
гією, яку пов’язували з медициною.

5.2. Астрономія
165. Clavius Ch. Christophori Clavii bambergensis In sphaeram loannis 

de Sacro Bosco commentarius... Accesit Geometrica, atque Uberrima de 
crepusculus tractatio. -  Roma: Zannettus, 1606. -  [6], 669, [45] p., ill.

118/17
Христофора Клавія, бамбергенця. Коментар до “Сфери” Іоанна де Сакро 

Боско. Додано також “Геометрію” і “Поширений трактат про сутінки”.
Про автора див. поз. 157.

Іоанн де Сакро Боско -  англійський математик, астроном. Мова йде про 
його книгу “Про сферу світу”, видану у Феррарі у 1472 р.

Див. іл. 5.2.165.26.

166. Cavalieri В. Sfera astronomica del padre Bonaventura Cavalieri...Con 
I’uso della figura, e prattiche di essa. Cavate da і manoscritti dell’autore da 
Urbano d’Aviso, rom. -  Roma: Molo, 1690. -  XXIV, 331, [10] p., ill.

118/13
Астрономічна сфера панотця Бонавентури Кавальєрі. З додатком 

використання фігури в її практичному застосуванні. Взято з рукописів 
автора [Б.Кавальєрі] Урбано д’Авізо, римлянином.

У книзі є біографія Б.Кавальєрі. Присвячено книгу дону Карло Марія Карафо 
Бранчифорте, іспанському гранду першого класу.

Про Б.Кавальєрі див поз. 161.

5.3. Фізика
167. Porta Іо. В. Іо. Baptistae Portae neapolitani Magiae naturalis libri 

viginti. Francofurtum: Marnius et Aubrius, 1591. -  [34]., 669 p.
125-a/184

Іоанна Баптиста Порта, неаполітанця, Двадцять книжок природної магії.
Іоанн Баптиста Порта народився в Неаполі. Був астрологом, алхіміком, пра-

цював у галузі гідравліки, фізики, хімії, оптики, досліджував плоскі і сферичні 
дзеркала. Автор приладу “камера обскура”. Крім того, займався шифруванням 
письма, написав 14 комедій і дві драми.

Перше видання книги “Magiae naturalis”- Неаполь, 1589 р. Дана книга -  дру-
ге її видання, в якому автор, як він пише, виправив безліч помилок, що були у 
першому виданні.

168. Kircherus А. Athanasii Kircheri fuldensis buchonii, a soc. lesu,
Magnes siueDeartemagnetica: Opus tripartitum. -  Roma: Grignani,1641.- 
[28], 916, [16] p., ill. 97/27

Афанасія Kipxepa, ченця фульдського монастиря, з ордену Ісуса, Магніт 
або Про науку магнетичну: Праця в З частинах.

У книзі йде мова про природу магніту, можливості його використання “у всіх 
мистецтвах і науках”, пояснюються сили магнетичних явищ, прихований рух в 
природі; в елементах, камінні, рослинах і тваринах. Магнетизмом пояснює автор 
невідомі раніше таємниці у галузі фізики, хімії, математики, медицини.

Афанасій Кірхер (1602-1680) -  німецький вчений, єзуїт, ординарний про-
фесор у Римському колегіумі. Займався фізикою, природничими науками, ма-
тематикою, лінгвістикою, східними мовами, теологією. Бинахідник проекцій-
ного ліхтаря.

169. Kircherus А. Athanasii Kircheri fuldensis buchonii, a soc. lesu
presbyteri Ars magna lucis et umbrae: In 10 libros digesta. -  Roma: Grignani, 
1645.-[36], 935, [14] p., ill. 95/22

Афанасія Kipxepa з Фульди і ордена Ісуса пресвітера Велике мис-
тецтво світла і тіні. У 10 книгах.

Книга про те, як можна використати особливості і властивості світла і тіні у 
різних галузях науки.

Про А.Кірхера див. поз. 168.

170. Papa G.del. Lettera nella quale si discorre se il fuoco, e la luce sieno
una cosa medesima. Scritta all’iHustriss. sig. Francesco Redi dal dottore 
Giuseppe del Papa. -  Firenze: Bonardi, 1675. -  108 p. 95/38

Лист, у якому обговорюється [питання], чи є вогонь і світло чимось 
однаковим, написаний високоповажному панові Франческо Реді докто-
ром Джузеппе дель Папа.

Доктор Джузеппе дель Папа -  професор філософії в Пізанському університе-
ті.Читав також лекції з логіки, теоретичної і практичної медицини. Був першим 
медиком великого герцога. Автор ряду трактатів, серед яких найважливіший 
“Лист про природу тепла і холоду”.

Франческо Реді (1626-1697) -  італійський медик, зоолог, ентомолог. Був чле-
ном багатьох наукових товариств Італії та інших країн. Один із засновників 
гельмінтології.
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171. Rossetti D. La figura della neve di Donato Rossetti, canonico di
Livorno. -  Torino: Gianelli, 1681. -  [4], 40 p. 102/59

Зовнішній вигляд снігу, Донато Россеті, ліворнського каноніка.
Перша книга по вивченню снігу. І
Донато Россеті -  канонік з Ліворно, доктор теології, магістр математики, лек-

тор філософії в Пізанському університеті.

5.4. Біологія
172. Mini Р. Discorso della natura del vino delle suo differenze e del suo

uso retto. Di Paolo Mini, medico filosofo, e cittadin Fiorentino. -  Firenze: 
Marescotti, 1596. -  [6], 111 p. 150/104

Міркування про природу вина, його різні види і про його правильне 
використання Паоло Міні, медика, філософа і громадянина Флоренції.

173. Bellini L. Gustus organum per Laurentium Bellini florentinum: 
Novissime deprehensum. -  Bononia: Pisarranis, 1665. -  [14], 248 p.

133/893
Про орган смаку. [Робота] Лаврентія Белліні, флорентійця. Найнові-

ше відкриття.
174. Malpighius М. Магсеїіі Malpighii, philosophi et medici Bononiensis,

e Regia societate. Anatome plantarum. Cui subjungitur appendix, iterates 
et auctas ejusdem authoris de Ovo incubato observationes continens. -  
Londinium: Martyn, 1675-1679. -  Pars 1, 2. 136/15

Марчелло Мальпігія, філософа і лікаря болонського, члена [Лондонсь-
кого] королівського товариства. Анатомія рослин. З додатком знову пе-
реглянутого і поширеного спостереження автора: Про висиджування 
пташенят. Частина 1, 2.

Марчелло Мальпігі (1628-1694) -  славетний італійський анатом, фізіолог, бо-
танік і фізик. Навчався у Болонському університеті, в якому був потім професо-
ром фармакології.

У 1657 р. працював у Пізі, був професором медицини у Мессіні, філософ і 
лікар Лондонського королівського наукового товариства. З 1691 р. -  в Римі. 
Папа Інокентій XII призначив його своїм особистим лікарем і камергером.

М.Мальпігі зробив визначні відкриття в галузі анатомії і зоології. Він -  зас-
новник мікроскопічної анатомії (гістології) рослин і тварин. Найвизначніша його 
праця -  “Анатомія рослин”, яка вперше була надрукована у 1671 р.

Див.іл. 5.7.174.27.

175. Fulberti G. Riflessioni sorpa la Relatione del ritrovamento dell’vova

di chiocciole di A.F.M. in una lettera al sig. Marcello Malpigi, celebre 
professore di medicina, neH’Universita di Bologna. Inviate in una lettera 
all’eminentiss. e reverendiss. sig. card. Conti da Godefrido Fulberti. -  Roma: 
Varese, 1683. -  129 p., ill. -  Конволют. 130/2206

Міркування з приводу “Доповіді про виявлення яйця слимака” А.Ф.М. в 
листі до пана Марчелло Мальпігі, славетного професора медицини з Болонсько-
го університету, надіслані синьйору кардиналу Коші Годфридом Фульберті.

Про М.Мальпігі див. поз. 174.

176. Relazione del ritrovamento dell’vova di chiocciole di A.F.M. in una
lettera al sig. Marcello Malpighi, celebre professore di medicina nell’Universita 
di Bologna. -  Bologna: Pisari, 1683.- 83 p. -  Конволют. 130/2206

Доповідь про виявлення яйця слимака А.Ф.М. в листі до пана Марчел-
ло Мальпігі, славетного професора медицини з Болонського університету.

Про М.Мальпігі див. поз. 174.

177. Malpighius М. Marcelli Malpighii Opera omnia, seu Thesaurus
locupletissimus botanico-medico-anatomicus 24 tractatus complectens et 
in 2 tomos distributus. Ed. novissima. -  Lugdunum Batavorum: Vander 
Aa, 1687. -  T.1-2. 125-a/550

Марчелло Мальпігі Повне зібрання творів або Багата скарбниця бо- 
таніко-медико-анатомічна, що складається з 24 трактатів, поділених на 
два томи. Найновіше видання.

Про автора див. поз.174.
Див.іл. 5.7.177.28.

178. Redus F. Osservazioni di Francesco Redi, accademico della Crusca,
intorno algi animali viventi che si trovano negli animali viventi. -  Napolis: 
Raillard, 1687. -  [6], 216 p., 26 tabl. 130/359

Спостереження Франческо Реді, академіка делла Круска, над живи-
ми тваринами, які живуть у живих тваринах.

Про автора див. поз. 170.
L’Academia nazionale della Crusca, або ж Accademia furfuratorum. -  Академія 

делла Круска («Академія дерті») здобула свою назву в зв’язку із завданням, що 
на неї покладалося, а саме: «відділяти зерна від плевел», тобто дбати про чистоту 
мови. Її заснував в 1582 р. у Флоренції Антоніо Франческо Грацціні. Академія 
прославилася виданням словника італійської мови.

179. Malpighius М. Marcelli Malpighii, philosophi et medici bononiensis
e Societate regia Londinensi Opera posthuma, in quibus excellentissimi autoris 
vita continentur. Suppl. et praefat. -  Petrus Regis. -  Amstelodamus: Dona- 
tus, 1698. -  [12], 387 p., 20 tabl. 125-a/551

Марчелло Мальпігія, філософа і медика з Болоньї, члена Лондонсько-
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го наукового королівського товариства. Посмертні твори, в яких є життє-
пис знаменитого автора. Додатки і передмова Петруса Регіса.

Про М.Мальпігі див. поз. 174.
Див.іл. 5.7.179.29.

6. Сільське господарство
180. Clemente А. Della agricoltura di m. Africo Clemente padovano.

Accommodata all’uso de і nostri tempi, et al servitio d’ogni paese. Libri sei. 
-  Trevigi; Molino, 1696. -  [6], 280, [8] p. 147/125

Про агрикультуру магістра Африко Клементе, падуанця. [Робота ця] 
пристосована для використання в наш час і у всіх країнах. Шість книжок.

Автор пропонує “найвірніший і найкорисніший засіб” виропдування сільськогоспо-
дарських культур на земельних ділянках. Додає також відомості відносно рибальства.

7. Мистецтвознавство
181. Zarlino G. Dimostrationi harmoniche del reverendo m. Gioseffo 

Zarlino da Chioggia, maestro di capella della illustrius. Signoria di Venetia. 
Nelle quali realmente si trattano le cose della musica: et si risolvono molti 
dubij d’importanza. -  Venetia: Senes, 1571. -  [6], 312, [10] p., fig.

Воронц/2567
Міркування про гармонію преподобного маестро Джозефо Дзарліно (Зарлі- 

но) з [міста] Кьоджа, маестро капели найсвітлішої синьйорії Венеції, в яких дійсно 
розглядаються питання музики і розв’язуються численні важливі сумніви.

182. Ripa С. Della рій che novissima iconologia di CesareRipaperugino,
cavalier di SS Maurito et Lazaro, nella quale si esprimono varie imagini di 
virtu vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, 
corpi celesti, provincie d’ltalia, fiumi et altre materie insinite utili ad ogni 
stato di persone. Ampliata dal sig. cav. Gio. Zaratino Castellini romano.. -  
Padova: Pasquardi, 1630. -  P. 1-3. 83/80

Найновіша іконологія Чезаре Ріпа, перуджинця, кавалера орденів св. 
Маврикія і св.Лазаря, в якій відбито різноманітні образи доброчеснос- 
тей, пороків і людських пристрастей, ремесел, дисциплін, настроїв, еле-
ментів, небесних тіл, провінцій Італії, річок і інших матерій, надзвичайно 
корисні людям будь-якого стану. Поширене і виправлене синьйором 
кавалером Дж. Заратіно Кастелліні, римлянином.

8.1. Мовознавство
183. Alphabetum Ibercum, sive Georgianum. -  Roma: Тур. Sac. Congr.

de propag. fide, 1629. -  [29] p.- Конволют. Воронц/4515а
Алфавіт іберійський або грузинський.
З додатком головних молитов християнської церкви. Символа віри і десяти 

заповідей.

184. Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum. -  Roma: Тур. Sac.
Congr. de propag. fide, 1631. -  16 p. -  Конволют. Воронц/4515

Алфавіт ефіопський або абісинський.
З додатком головних молитов християнської церкви. Символа віри і десяти 

заповідей.

185. Alphabetum Chaldaicum... Roma Тур. Sacr. Congr. de propag.
fide, 1634. -  9 p. Воронц/4515

Алфавіт халдейський...
З додатком головних молитов християнської церкви.

186. Edlinger С.Р. Brevi regole della vera pronunzia alemanna con il
copioso vocabolario tedesco ed italiano di Carlo Paride Edlinger di Carintia. 
-  Firenze: Livi, 1673. -  [26], 296 p. 18/76

Короткі правила справжньої німецької вимови. З великими словни-
ками -  німецьким і італійським. Упорядкував Карло Паріде Едлінгер з 
Карінтії.

Автор присвячує книгу вельможному флорентійському панству, яке виявляє 
інтерес до німецької мови.

8.2. Літературознавство
187. Camillo G. Annotationi di m.Giulio Camillo sorpa le rime del 

Petrarca. -  Vinegia: Ferrari, 1557. -  132 f. -  Конволют. Воронц/6987
Примітки, складені магістром Джуліо Камілло до творів Петрарки.
Франческо Петрарка (1304 -1374) -  італійський поет і вчений. Виступає од-

ним із зачинателів гуманізму і культури Відродження. Писав філософські праці 
і художні твори. Його сонети і канцони “На життя доньї Лаури”; “На смерть 
доньї Лаури” відзначені витонченою артистичною формою. У книзі є коротка 
біографія Петрарки.

188. In Publi Terenti Karthagensis Afri Comoedias sex notae criticae
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virorum doctorum: lohannis Rivii, Gabrielis Faerni, Antonii Mureti, Georgii 
Fabricii. -  Neapolis: Fischer, 1619. -  171, 42, [12] p. -  Конволют.

38 2/35
Шість комедій Публія Теренція Афра з Карфагену. З критичними 

нотатками вчених мужів: Іоанна Рівії, Габріеля Фаерні, Антоніо Муреті, 
Георгія Фабриція.

Див. також поз. 196.

189. Meninni F. II ritratto del sonetto, e della canzone, discorsi di Federigo
Meninni. -  Venetia: Bertani, 1678. -  [20], 444 p. 50/43

Опис сонетів і канцон, міркування Федеріко Меніні.
У книзі описані правила, за якими складаються сонети і канцони. Крім того, 

є відомості про різних тосканських поетів, аналіз їх творів, питання перекладу, 
плагіату, наслідування, виправлення власних творів.

Книга присвячена кардиналу Вінченцо Марія Орсіні.

8.3. Художня література
190. Lucianus Samosatensis. Dialogi. Nova recognitione emendata. -  

Venetia: Nicolinos, [1550]. -  605, [1] p. Книга грецькою мовою.
32 42/18

Лукіан Самосатський. Діалоги. Нове поширене видання.
Лукіан Самосатський -  визначний грецький філософ -  софіст. Жив у II ст. 

до н.е. Його “Діалоги” -  своєрідна форма висловлення доказу своїх думок. Вони 
мають виразне сатиричне забарвлення.

191. Petrarca F. II Petrarca nuovamente revisto e ricorretto da m. 
Lodivico Dolce. -  Vinegia: Ferrari, 1557. -  396 p. -  Конволют

Воронц/6987
Петрарка. Нове [видання його творів] переглянуте і виправлене магі-

стром Лодовіко Дольче.
Про автора див. поз.187.

192. Achilles Tatius. Achille Tatio Alessandrino Dell’amoredi Leucippe
et di Clitophonte. Nuovamente trad.dalla lingua Greca Francesco Angelo 
Coccio. -  Venetia: Cavalcalouo, 1563. -  [6], 111 f. Воронц/7002

Ахілла Татія Олександрійського Про кохання Левкіппи і Клітофон- 
та. Новий переклад з грецької [мови італійською] Франческо Анджело 
Коччо.

Ахілл Татій -  грецький письменник. Жив у III або IV ст. Був широко відо-
мим у візантійську епоху. У романі описані незвичайні пригоди його героїв на 
тлі чудової природи.

193. Tasso Т. II Goffredo overo Gierusalemme liberate: Poema heroico 
del sig. Torquato Tasso. -  Vinegia; Salicato, 1588. -  [22], 576, [17] p.

50/1
Годфрид, або Визволений Єрусалим: героїчна поема синьйора Торк-

вато Тассо.
Поема про звільнення Єрусалиму хрестоносцями. З поясненнями до кожної 

пісні Горація Арісто. У книзі також додатки і зауваження невідомого автора, 
станси на честь Тассо і ще 5 пісень Камілло Каміллі.

Торквато Тассо (1544-1595) -  італійський поет епохи Відродження. Автор 
пасторалей, сонетів, канцон, мадригалів, філософських трактатів. “Визволений 
Єрусалим” -  найвідоміший його твір.

194. Petrarca F. II Petrarca nuovamente ridotto alia lettione. -  Venetia:
Imberti, 1600 -[46], 350,10 p. Воронц/6988

[Твори] Петрарки, знову зібрані для правильного їх прочитання.
У вступній статті до цієї книги П’єтро Креші подає свої роздуми про кохання 

Петрарки, а флорентієць Єенуччо розповідає про коронацію поета -  вінчання лав-
ровим вінком, яке відбулося в Римі у 1341 р., надаючи копію документа про ці 
урочистості.

Про автора див. поз.187.

195. Apuleio. L’asino d’oro di Lucio Apuleio, filosofo platonico. Trad,
nuovamente in lingua volgare dal illustre signor Pompeo Vizani, nobile 
bolognese. -  Venetia: Turini, 1612. -  [14], 301 p. Воронц/7030

“Золотий осел” Луція Апулея, філософа-платоніка. Новий переклад 
італійською мовою, зроблений найосвіченішим синьйором Помпео 
Відзані, болонським дворянином.

Апулей -  давньоримський письменник. Народився у 124 р. н. е. Його твори, 
особливо “Золотий осел”, були дуже популярні в епоху Відродження. Цю книгу 
вважають першим в історії європейської літератури психологічним романом.

Ім’я головного героя роману -  Луцій. Іноді цим ім’ям називають і самого 
Апулея.

Перекладач твору -  Помпео Відзані -  “звільнив”, як він пише, свій переклад, 
“від багатьох непристойностей” оригіналу.

196. Publius Terentius. Publi Terenti Karthaginiensis Afri Comoediae
sex: cum vetustissimis codd... Addito ad calcem indice omnium dictionum 
absolutissimo /  Lahore atque industria Job. Philippi Parei. -  Neapolis: 
Fischer, 1619. -  [34], 238,160. -  Конволют. 38 2/35

Публія Теренція Афра з Карфагену шість комедій, з найдавніших 
рукописних кодексів... Додано покажчик всіх виразів, зроблений пра-
цею і зусиллями Іоанна Пилипа Пареї.
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Публій Теренцій Афр (Африканський), родом з Карфагену (195-159 рр. до 
н.е.) -  римський комедіограф. Був рабом. Отримав звільнення від хазяїна. Писав 
власні оригинальні твори і переробляв п’єси Менандра і Аполлодора Афінського.

В епоху Ренесансу вивчали його витончену розмовну мову і його педагогічні 
теорії.

Див. також поз. 188.

197. Guarini В. II pastor fido: Tragicomedia pastorale di Battista Guarini. 
Di nuovo ristampato. -  Venetia: Spineda, 1626. -  121 p. Воронц/7053

Вірний пастух. Пасторальна трагікомедія Баттісти Гваріні. Нове ви-
дання.

Джованні Баттіста Гваріні (1537-1612) -  італійський поет. “Вірний пастух” -  
пастораль, написана у 1590 р. Цей твір був свого часу одним з найулюбленіших 
в Італії. “Вірний пастух” був перекладений багатьма європейськими мовами.

198. Darbic М. Тігепа: comedia Marina Darxicha. -  Venetia: Ginammi,
1630. -  109 p. -  Конволют. 26/225

Тірена: комедія Марина Дарксихія (Даржича).
Марин Даржич -  дубровницький канонік, поет і драматург. Помер у 1550 р.

199. Mazza М. L’Acamante [Drama del Mario Mazza]. -  Bologna: Ferroni,
1643. -  [12], 127 p. Воронц/5829

Акаманте [Драма Маріо Мацца].

200. Lalli D.B. L’Eneide, travestita del signor Giovanni Battista Lalli. -
Venetia: Turrini, 1651. -  [20], 600 p. Воронц/4189

Енеїда. Травестія синьйора Джованні Баттісти Лаллі.
Італійська травестія Вергілієвої “Енеіди”.

201. Aretino Р. Capricciosi et piacevoli ragionamenti di m. Pietro 
Aretino. Nuova editione -  [Amsterdam: Elzevir], 1660. -  541 p.

Воронц/7047
Примхливі і приємні беседи маестро П’єтро Аретіно. Нове видання.
Аретіно (1492-1556) -  італійський письменник і публіцист. Писав сонети, 

станси, епічні поеми, драматичні твори, політичні памфлети.
“Бесіди” Аретіно принесли йому всесвітню славу. Перші дві частини присвя-

чені нападкам на жінок, третя описує придворні звичаї. Деякі епізоди книги 
сповнені відвертим цинізмом.

Памфлети Аретіно спрямовані проти правителів, політичних діячів, проти 
Ватікану. У 1558 р. його твори були внесені до списку заборонених книг.

202. Boccaccio G. II Decameron di messer Giovanni Boccaccio, cittadino

Florentino. Si come lo diedere alle stampe gli SS“ Giunti I’anno 1527. -  
Amsterdamo: [Elzeviriana], 1665. -  [22], 744 p. Воронц/7017

Декамерон мессера Джованні Боккаччо, громадянина Флоренції. Та-
кий, яким він був виданий у друкарні Джунти у 1527 році.

Дж. Боккаччо (1313-1375) -  італійський письменник-гуманіст епохи Відрод-
ження. “Декамерон” (1350-1353) -  його найвизначніший твір, яким він заклав 
основи європейської новели. Він знайомить нас з життям і побутом середньо-
віччя на межі з епохою Ренесансу. Це -  одна з улюблених книжок, якими 
захоплювалися у всій Європі, про що свідчить дане амстердамське його видан-
ня, яке відтворює “Декамерон”, виданий у славетній італійській друкарні Джун-
ти у 1527 р.

203. Bunich N.G. Grad Dubrovnich vlastelom u trexgniu: Piesan
gospodina Nicca Giva Bunichia, vlastelina Dubrovachoga. -  Ancona: Nella 
stamp. Camerale, 1667. -  24 p. 26/141

Місто Дубровник у владі землетрусу: Поема п. Нікко Гіва Буніча, 
властелина Дубровницького.

Піко Буніч, хорватський поет і драматург. Його твори присвячені його рідно-
му місту Дубровник. “Властел” (властелин) -  представник нобілів, які утворюва-
ли патриціат Дубровницької республіки.

У тексті, крім твору Буніча, зазначеного на титульному листі, є також поема 
Петра Канавели (с.6-18), поема Бара Веттера (с.19-24). У кінці книги -  відомості 
про авторів італійською мовою.

204. Palmotichius G. Christiade to iest xivot і diela Isukarstova spievana
po Gionu Palmotichiu, vlastelinu Dubrovackomu. -  Rim: Mascardichius, 
1670. -  [36], 633 p. 26/80

Христіада тобто життя і діяння Ісуса Христа, оспівані Джіоном 
Пальмотихієм (Пальмотичем), властелином Дубровницьким.

Джіон (Юрій) Пальмотич (1606-1657) -  далматинський поет. Працював адво-
катом у м. Дубровник. Йому належать також кілька драматичних творів сербсь-
кою мовою.

205. Horatius Flaccus. I quattro libri delle poesie liriche d’Orazio Flacco
/  Parafrasi di Federigo Nomi. -  Firenze: All’Insegna della Nave, 1672. -  
[10], 216 p. 38 9/7

Чотири книжки ліричних поезій Горація Флакка. Перекладені [іта-
лійською мовою] Федеріго Номі.

Переклад присвячено Козімо III, великому герцогу Тосканському.
Квінт Горацій Флакк (65 р. до н.е. - 8  р. н.е.) -  один з найвизначніших 

римських поетів часів правління Августа. Навчався у Римі і в Афінах. Писав 
оди, ліричні вірші, твір про мистецтво поезії “Ars poetica”.
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206. Barakovich J. Vila slovinka Giurgia Barakovicchia, zadranina. -
Venetia: Pezzana, 1682. -  270 p. &!21b22

Віла словінська Юрія Бараковича із Задару.
Юрій Баранович (1548-1628) -  дубровницький поет, канонік у м. Задар. Його 

“Vila slovinka” (slovinska) -  епічна поема. Складається з 13 пісень. Дана книга -  
перше її видання.

Віла -  персонаж південно-слов’янської міфології.

207. Tasso Т. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. /  Przekl. Piotra
Kochanowskiego. -  Krakow: Cezar, [1687 -  12], 654 p. a/24749

Годфрид або Визволений Єрусалим Торквато Тассо. Перекл. Петра 
Кохановського.

Про автора і цей його твір див. поз. 120.

208. Eumene: Drama per musica: Da rappresentarsi nel Teatro di s.
Angelo I’autunno dell’anno 1697. Di A. Z. -  Venezia: Albrizzi, 1697. -  [7], 
57 p. Воронц/6935

Евмен: музична драма. Для вистави у театрі синьйора Анджело. Осінь 
1697. -  Написана А.З.

9.1. Подорожі
209. Ramusio G.B. Delle navigation! et viaggi racolte da m.Gio. Battista

Ramusio. Vol.3 nel quale si contiene navigation! al Mondo Nuovo, a gli 
antichi incognito, fatte da don Christoforo Colombo genovese, che fu il primo 
a scoprirlo a і re catholic!, detto hora I’Indie Occidental!. -  Venetia: I. 
Giunta, 1606. -  [5], 36, 430 f., ill. 92/306

Про плавання і подорожі. Зібрано Джованні Баттісто Рамузіо. Том 
З, в якому розповідається про плавання в Новий Світ, невідомий антич-
ності, здійснене доном Христофором Колумбом, генуезцем, який був пер-
шим, хто його відкрив для католицьких [іспанських] королів і який 
тепер називають Західною Індією.

У книзі розповідається також про конкістадорів Фернандо Кортеса, Франсіс- 
ко Пісарро і інших, які від імені імператора Карла V завойовували Теночтитлан 
у Мексиці, яку називали Новою Іспанією, і інші місцевості нинішньої Південної 
Америки.

Книгу видано друкарською фірмою Джунта, про яку див.поз.66.

210. Loir. Viaggio de Levante del signor di Loir, nel quale si hanno molte 
notizie della Grecia, del dominio del Gran Signore, della reUgione e de’costumi 
de’suoi sudditi et altre particolarita non descritte da Pietro della Valle.

P Aggiontovi il viaggio d’Inghilterra del signor di Sorbiere. -  Venetia: 
Menafoglio, 1671. -  [10], 400, [29] p. 92/567

Подорож на Левант синьйора ді Луара, в якій є багато відомостей про 
Грецію, про володіння Великого Синьйора, про релігію, звичаї його підда-
них і про все інше, що варте уваги і не було описано Пієтро делла Валле. 
Додано [опис] подорожі до Англії синьйора ді Сорб’єра.

Автор розповідає про свою подорож до Греції і Туреччини, перебування в 
колишній Трої, в Коринфі, Корфу, Рагузі, Далмації і про повернення до Венеції.

9.2. Історія
211. Sansovino F. Dell’historia universale dell’origine et imperio de

Turchi. Raccolta da m.Francesco Sansovino: Libri 3. -  Venetia: Rampazetto, 
1564. -  [3], 457f. Воронц/5830

Про загальну історію походження імперії турок. Складено магіст-
ром Франческо Сансовіно. В З книгах.

Історія Оттоманської (Османської) імперії з часів її заснування до правління 
султана Сулеймана II. Опис воєн, які вона вела у всьому світі, життєпис окремих 
її правителів.

212. Sacco В. Bernard! Sacci patritii Papiensis De italicarum rerum
varietate et elegantia. Libri 10, in quibus multa scitu digna recensentur -  
Papia: Bartholus, 1565. -  [2], 114, [6] f. 64-a/251

Бернардо Сакко, патриція з Павії, про різноманітні діяння італіків і 
природні умови [країни] десять книжок, в яких знаходимо багато такого, 
що заслуговує на увагу.

У книзі розповідається про події з історії Італії з часів античності і до епохи 
правління Карла Великого. Уважно розглянуто і природні умови північної Італії.

213. Foglietta и. Dell’istorie di Genova di mons. Uberto FogUetta, patrizio
Genovese. Lib. 1-12. Trad. per. m. Francesco Serdonati, cittadino Florentino. 
-  Genova, 1596. -  [2], 664 p. -  Конволют. Воронц/5857

Історія Генуї, написана монсиньйором Уберто Фольєтта, генуезьким 
патрицієм. В 12 книгах. Перекладена [італійською мовою] магістром 
Франческо Сердонаті, громадянином Флоренції.

214. Bonfadio G. Gli annali di Genova dall’1528 che ricupero la liberta,
fino al 1550 di m.Giacomo Bonfadio. Nuovamente tradotti in lingua italiana 
da Bartolomeo Paschetti, medico et filosofo Veronese. -  Genova: Bartoli, 
1597. -  [10], 98, [16] p. -  Конволют. Воронц/5857
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Аннали Генуї, починаючи з 1528 року, коли вона знову одержала 
свободу, до кінця 1550, написані магістром Джакомо Бонфадіо. Новий 
переклад італійською мовою Бартоломео Паскотті, медика і філософа з 
Верони.

215. Gioseffo Flavio. Historico delle antichita, e guerre giudaiche. Diviso
in 26 libri. Trad, in italiano per m. Pietro Lauro modonese. -  Venetia: 
Alberti, 1599. -  Part 1-3. Воронц/7098

Йосифа Флавін Історія старожитностей і іудейських воєн. Поділена 
на 26 книжок. Перекладена італійською [мовою] магістром П’єтро Ла- 
уро, моденцем.

Йосиф Флавій -  єврейський історик. Народився у 37 р.н.е. Мав блискучу 
освіту, як єврейську, так і грецьку. Мав звання римського громадянина. Його 
праця -  майже єдине джерело історії євреїв, починаючи з епохи Маковеїв до 
завоювання Єрусалима римлянами.

216. Rannusio Р. Della guerra di Constantinopoli per la restitutione de
gl’imperatori Comneni fatta da sig. Venetian! et francesi I’anno MCCIV. 
Libri 6. di Paolo Rannusio, venetiano. -  Venetia: Nicolini, 1604. -  [25], 205 
p.,il. Григ.-ист/12

Про війну в Константинополі за поновлення імператорів Комнинів, 
яка велася синьйорами венеціанцями і французами у 1204 р. 6 книг 
Паоло Раннузіо, венеціанця.

Із славетної візантійської фамілії Комнинів (або Комненів) походило багато 
візантійських імператорів. У 1204 -  1222 р. царював Олексій Комнин.

217. Bosio А. Roma sotterranea. Opera postuma di Antonio Bosio romano, 
antiquario ecclesiastico singolare de suoi tempi. Complita, disposta et 
accresciuta dal Giovanni Severani da S.Severino. Publicata dal commendatore 
fr. Carlo Aldobrandino. -  Roma: Faccioti, 1632. -  [12], 656, [14] f. ill.

83/110
Підземний Рим. Посмертні праці Антоніо Бозіо, римлянина, церков-

ного антиквара, єдиного для євого часу. Завершені, впорядковані і поши-
рені Джованні Северані з Сан-Северино. Опубліковані командором бра-
том Карло Альдобрандіно.

У книзі йдеться про кладовища Риму, на яких ховали святих мучеників, про 
їх розташування, про ті зображення, ієрогліфи, написи і епітафії, які в них знахо-
димо. Книга багато ілюстрована.

Див.іл. 9.3.217.30.

218. Fiorentini Fr.M. Memorie di Matilda, la gran contessa, propugnacolo
della chiesa. Con le particolari notitie della sua vita e con I’antica serie degli 
antentati da Francesco Maria Fiorentini restituita all’origine [Libro 1-3]. -  
Lucca: Bidelli, 1642. -  355,170 p. Воронц/9228

Мемуари Матільди, великої графині, захисниці церкви. З особливо 
важливими відомостями про її життя і із списком її давніх предків. 
Поновив з оригіналу Франческо Марія Фіорентіні. [Кн. 1-3].

Матільда, маркграфиня тосканська (1046-1115), дочка Боніфація Ш, тоскансь-
кого.

Див.іл. 9.3.218.31.

219. Согіо В. L’historia di МДапо. Volgarmente scritta daU’exellentissimo 
oratore m. Bernardino Corio, gentil’huomo milanese...[Di nuovo ristampata... 
riformata]. -  Padoa: Frambotto, 1646. -  [65], 982 p. -  Конволют.

64-a/48
Історія Мілана, написана італійською мовою прекрасним оратором 

Бернандіно Коріо, міланським дворянином. [Нове видання, виправлене].
У книзі розповідається про походження міста Мілан і його історію протягом 

2.100 років. Є також відомості про події у всій Італії і в багатьох країнах світу. 
На полях книги дуже цікаві зауваження.

220. Согіо В. Le vite degl’imperatori, incominciando da Giulio Cesare
fino a Federico Barbarossa, scritte da Bernardino Corio, gentd’homo milanese. 
-  Padoa: Frambotto, 1646. -  111 p. -  Конволют. 64-a/48

Життєпис імператорів, починаючи з Юлія Цезаря і до Фрідріха Бар- 
баросси, написаний Бернандіно Коріо, міланським дворянином.

221. Siri V. ВоИо di d.Vittorio Вігі consigliere di stato et historiografo
della maesta christianis Nel Mercurio veridico del sig. dottore Birago. -  
Modena: Soliani, 1653. -  [4], 232 p. Воронц/2533

Спростування “Справжнього Меркурія” [д-ра Дж.Б.Біраго] зроблене 
Вітторіо Сірі, державним радником і історіографом його християнні- 
шої величності.

Полемічний твір, який стосується питання про авторство книги під назвою 
“Меркурій”.

Див.іл. 9.3.221.32.

222. Martinelli F. Roma ricercata nel suo sito et nella scuola di tutti gli
antiquarij di Fioravante Martinelli, romano. 4 impres. -  Venetia: Brigonci, 
1664. -  178, [14] p. -  Конволют. 201/3

Рим і його розташування. У відповідності із вченням всіх анти- 
кваріїв написав Фіораванте Мартінеллі, римлянин.

223. Minuci М. Historia degli Uscochi. Scritta di Minucio Minuci,
arcivescovo di Zara со і progress! di quella gente fino all’anno 1602. -  
Venetia: Meietti, 1676. -  168 p. -  Конволют. 64-a/73

Історія Ускокі. Написана Мінучіо Мінучі, архієпископом Зари, з опи-
сом життя цих людей до 1602 р.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



224. Sarpi P. Aggiunta aH’Historia degli Uscochi di Minucio Minuci,
arcivescovo di Zara, continuata fin all’anno 1613 dal p.m. Paolo dell’ordine 
de send, e theologo della serenissima Republica di Venetia. -  Venetia: Meietti, 
1676. -  p. 169 -  472. -  Конволют. 64-a/73

Додаток до Історії Ускокі, написаної Мінучіо Мінучі, архієпископом 
Зари, яку продовжує до 1613 р. Паоло з ордену сервітів, теолог найясні- 
шої Республіки Венеція.

Про автора див.поз.7.

225. Biondi Р. Diario delle correnti guerre d’Ungheria del 1686.
Principiando dal primo Decembre fino all’espugnatione della real citta di 
Buda: Ragguaglio istorico dell dottor Pasquale Biondi -  Bologna: Recaldini 
e Borzaghi, 1686. -  159 p. -  Конволют. a/26359

Щоденник нинішніх воєн в Угорщині у 1686 р. Починається з пер-
шого грудня і [продовжується] до завоювання королівського міста Буда. 
Історичні відомості доктора Пасквале Біонді.

226. Fondra L. Gitluch conquista to et diffeso nella campagna 1694.
Con altri acquisti fatti nella Dalmatia dall’armi della serenissima Republica 
di Venetia dirette dall’illustriss. et eccellentis. sig. Daniel Delfino Quarto, 
kavaliere et proved, generate in Dalmatia et Albania. -  Augusta: Vestenant, 
1695. -  [10], 143 p. -  Конволют. a/26359

Читлух, який був завойований і захищався під час кампанії 1694 р. 
З іншими завоюваннями в Далмації, що зроблені армією найяснішої 
Республіки Венеція під керівництвом його превосходительства ясно-
вельможного синьйора Даніеля Дельфіно IV, кавалера і генерального 
правителя в Далмації і Албанії.

Авт. вказ. на с.12.: Lorenzo Fondra.

227. Foscarini М. Hictoria della Republica Veneta di Michele Foscarini, 
senatore. -  Venetia: Combi et La Nou, 1696. -  484, [25] p., 1 imag.

Воронц/584
Історія Республіки Венеція, написана Мікелем Фоскаріні, сенатором.

Допоміжні покажчики

Іменний покажчик
A.F.M. 175,176 
A.Z. 208
Accursius, Franciscus 107 
Achilles Tatius Allessandrinus 192 
Agnolo, Michael, fr. 8 
Albertus de Saxonia 154 
Alciatus, Andreas 112 
Aldobrandini, Silvester 100 
Aldobrandino, Carlo 217 
Anania, loannes de 44 
Angelo 208
Antonianus, Matthaeus 45 
Antonio, Pietro 8 
Aputeus 195 
Aretino, Pietro 201 
Aretinus, Angelus 77 
Armino, Augustinus de 77 
Aviso, Urbano d’ 166 
Azo, Azon 139a
Baldus Ubaldis див.: Ubaldis, Baldus de 
Barakovich, Giurgi 206 
Barbatius, Andreas 44,70 
Bartholomeus 95 
Bellini, Laurentius 173 
Bigalea, Marc’Antonio 145 
Biondi, Pasquale 225 
Birago, Francesco 2 
Birago, Giovanni Battista, dr. 221 
Blasius, Pelicanis 153 
Blondus Innocentius 140 
Blondus Vincentius 140 
Boccaccio, Giovanni 202 
Boccatius, Verginius de 66 
Bombelli, Rafael 156 
Bonfadio, Giacomo 214 
Borrellius, loannes Alphonsus 164 
Bosio, Antonio 217

Botero, Giovanni 10
Bruni, Theofilo 159
Bunich, Nicco Giva 203
Caballini, Gasparo 58
Camillo, fr. 8
Camillo, Giulio 187
Caldoni Francesco 159
Cantellus Antonius 140
Capello, Marc’Antonio, fr. 8
Capriolus,Virgilius 101
Carbonius, Ludovicus 92
Cardanus, Hieronymus 12,155
Carpesanus Jacobus 140
Carpo Pio de 58
Castellano, Lorenzo 158
Castellini, Zaratino Gio 182
Castro, Francesco див.: Di Castro
Francesco
Catti, Mattheus 122
Cavalcanti, Bartolomeo 14
Cavalerio, Bonaventura див.: Cavalieri,
Bonaventura
Cavalieri, Bonaventura 161,162,166 
Celsus 70
Chuchalon, Hieronymus 77 
Cipro,Iohannes de 152 
Cisnerus Nicolaus 78a, 78b 
Clarus, lulius 78
Clavius, Christophorus 157,158,165 
Clemens VII, papa (Giulio dei Medici) 
22,30
Clemens VIII, papa (Ippolito 
Aldobrandini) 100 
Clemente, Africo 180 
Coccio, Francesco Angelo 192 
Colombo, Christoforo 209 
Colonna, Marc’ Antonio 126
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Commandino, Federigo 163 
Comneni, imp. 216 
Contarini, Gasparo 14 
Conti, cardinal 175 
Coratius, Antonins Maria 60 
Corio, Bernardino 219,220 
Crasso, Nicolo 14 
Curtemaiori Rolandus de 80 
Cynus, Cinus, Guittocino 78a, 78b 
Darbic (Darxich), Marin 198 
D’Aviso, Urbano див. Aviso, Urbano 
De Anania, Johannes див. Anania, 
lohannes de
De Armino, Augustinus див. Armino, 
Augustinus de
De Carpo Pio vide Carpo Pio de
De Cipro, lohannes див. Cipro,
lohannes de
Decius,Philippus 70
De Gandino, Albertus див. Gandino,
Albertus de
Delfino, Daniel 226
Della Torre, Rafaelle 13
Della Valle, Pietro 210
Del Papa, Giuseppe див. Papa,
Giuseppe del
De Rosa Carolus Antonins 146 
De Ubaldis, Baldus див. Ubaldis, 
Baldus de
De V erginius, Boccatius див. 
Verginius, Boccatius de 
De Vitalinis, Bonifacius див. Vitalinis, 
Bonifacius de 
Di Castro, Francesco 125 
Dolce, Lodovico 191 
Draesius Henricus 139a 
Edlinger, Carlo Paride 186 
Egidius, card. 58,66 
Erizzo, Sebastiano 14 
Euclides 164 
Fabricius, Georgius 188 
Faernius, Gabriel 188

Faernius, Ranutius 147 
Federico Barbarossa 220 
Fiorentini, Francesco Maria 218 
Flisco dominos de 149 
Foglietta, Uberto 213 
Fondra, Lorenzo 226 
Foscarini, Michele 227 
Frangipani, Cornelio 16 
Fulberti, Godefrido 175 
Fulgentius, fr. 6,8 
Ganaverro Gregorius de 127 
Gandino, Albertus de 77 
Garnero,Philippo 1,3 
Garsiis Marcus de 21 
Gerunda, Andreas 123 
Ghetaldus, Marinus 160 
Giannoti, Donato 14 
Giordano, Bernardo, fr. 8 
Gioseffo Flavio 215 
Giulio Cesare 220 
Giunta (Junta) 202 
Gravatius, Antonins Nicolaus 63 
Griffo, Rizzardo 96 
Guarini, Battista 197 
Herculanius, Franciscus 62 
Horatius Flaccus 205 
Horesmus, Nicolaus див.: Oresme, 
Nicolaus
Jmola, Alexander 70 
Junta див.: Giunta 
Justinianus, imp. 101 
Kircherus, Athanasius 168,169 
Kochanowsky, Piotr 207 
Labittus, Jacobus 55 
Lalli, Giovanni Battista 200 
Lalata Johannes Baptists 21 
Lancellotus, Paulus 75 
LiSuro, Pietro 215 
Liercaro, Jdo 126 
Loir 210
Lucianus Samosatiensis 190 
Lunadoro, Girolamo 132

Magius, Octavianus 54 
Malpighius, Marcellus 174,175,176, 
177,179
Marsilius, Joannes 6 
Martinelli, Fioravente 222 
Matilda, gran contessa 218 
Mazza, Mario 199 
Meninni, Federigo 189 
Mini, Paolo 172 
Minuci, Minucio 223, 224 
Mossi, Antonio 11 
Muretus, Antonins 188 
Nebrissensis, Antonins 107 
Nomi, Federigo 205 
Oresme, Nicolaus 153 
Palatius, Joannes 131 
Palmotichius, Gioni 204 
Panzirdus, Guido 128 
Panziroli, Guido див.: Panzirdus, Guido 
Paolo V, papa 8 
Papa Giuseppe del 170 
Pappus Alexandrinus 163 
Parei, Johannes Philippus 196 
Parma de Pelicanis, Blasius de 153 
Paschetti, Bartolomeo 214 
Pellicius 97
Petrarca, Francesco 187,191,194 
Pigantius Hercules 124 
Porta, Joannes Baptists 167 
Prato Bartholomeus a 140 
Publius Terentius Afr. 188, 196 
Ramusio, Giovanni Battista 209 
Rannusio Paolo 216 
Ranuccio Fabio 102 
Redi, Francesco 170,178 
Regis, Petrus 179 
Ri pa, Cesare 182 
Rivius, Johannes 188 
Rossetti, Donato 171 
Rugerius Petrus 21 
Ruginius, Hieronymus 89 
Sacchettus, Julius 121

Sacco, Bernardo 212 
Sacro Bosco, Joannes 165 
Sacromorius, Antonins 57 
Sagredus Nicolaus dux 139 
Sansovino, Francesco 211 
Sarpi Paolo 7,8,15,17,18, 224 
Serdonati, Francesco 213 
Sestini da Bibbiena, Francesco 133 
Severani, Giovanni 217 
Severoli Giacopo 104,105 
Siculi, Andreas 44 
Siri, Vittorio 221 
Sola Antonins 118 
Straccha, Benvenuto 136,137 
Suiseth, Richardus 152 
Tapia Carolus 98,120 
Tasso, Torquato 193, 207 
Tessauro, Antonino 90 
Torre, Rafaelle della див.: Della Torre, 
Rafaelle
Tortus Flavius 113 
Triuifani, Joannes 84 
Ubaldis, Baldus de (Baldus Ubaldis) 
44,45,69,70,71,72, 73,74, 75 
Urbano Octavo papa 121 
Uscochi 223, 224
Valle, Pietro della див.: Della Valle
Pietro 209
Venetius, Paulus 6
Vestrius, Octavianus 63
Visani, Pompeo 195
Vitalinis, Bonifacius de 77
Zandemaria Ludovicus 140
Zarlino, Gioseffo 181
Zilettus, Joannes Baptista 55
Zuccarus Octavianus 121,122
Белармин 9
Дивкович, Мат’є 9
Ледесм 9
Матиевич, Степан 4 
Панормітано, Ієронім 4 
Посилович, Павел 5

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Видавці і видавництва

ALEXANDRIA

Видавництво не вказано 

38

AMSTELODAMUS (Amsterdam) 

Donatus 179 

Elzeviriana 201, 202 

Schipper 136,137

ANCONA

Fagnolis (de) 37 

Grandis 53

Stampata Camerale 203

AUGUSTA

Vestenant 226

AUXIMUM
Grandis 59

BASILEA

Officina Henricpetrina 155 

Officina Hervagiana 139a

BRIXIA

Sabinensis 46

BOLOGNA (Bononia)

Benacius(Benacci) 47,143 

Ducius (Duccius) 162,163

Ferroni 199 

Giaccarello 41

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Montius 161

Pisari (Pisarranis) 173,176 

Recaldini e Borzaghi 225 

Rossi 156

CAESENA

Raverius 87

CAMERINUM

Gioiosus 49

CASTELLUM

Видавництво 

не вказано 32,33,34

COLONIA AGRIPPINA 

Baumis 63

FAVENTIA

Видавництво не вказано 22 

FERRARA

Baldini(Baldinus) 10,104,105 

Rubio 25

Suzzi(Succius) 116,117,124 

Видавництво не вказано 115

FIRENZE

Airinsegna della Nave 205 

Bonardi 170 

Livi 186 
Marescotti 172

Tosi 11

FIRMI

Sertorius 86

FRANCOFURTUM, FRANCOFORTUM 

AD MOENUM

Feyearbendt 78a, 78b
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Marnius et Aubrius 167 
Zetznerus 112

GALLESIUM
Godaldus 68

GENEVA
Cattanei 142

GENOVA (Genua)
Bartoli 141, 214

Gamonetus 157

Guasco 13

Pavonius 94,106 
Tomes 1,3 
Видавництво 
не вказано 213

KRAKOW
Cezar 207

LAGS POMPEIA 
Taietus 82

LONDINIUM
Martyn 174

LUCCA
Bidelli 218

LUGDUNUM
Видавництво 
не вказано 44, 45

LUGDUNUM BATAVORUM 
Elzeviriana 12 
Vander Aa 177

MACERATA
Mantuanus 48 
Martellinus 61, 83

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



MEDIOLANUM (Milano)
Antonins 67 
Bidelli 2
Castilionaeus 42,43 
Maietta 141 
Malatesta 144 
Meda103 
Montia 138 
Paganello 114 
Ponticus 24
Ramellatus (Remellatus)135,148
Видавництво
не вказано 134,150,151

MODENA
Soliani 221

Gadaldinus 64,65,79

NEAPOLIS (Napolis) 
Carlinus 98 
Fischer 188, 196

Gramignani146 
Longus 120,127 
Raillard 178 
Savins 123

PADOVA (Padoa)
Cerdonis 153 
Frambotto 219, 220

Pasqnardi 182

Видавництво 
не вказано 152

PALERMO

Bna125,126

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



РАРІА (Pavia)
Bartholus(Bartolus) 113,212

Burghofrancho (de) 19

PARMA
Rosatus 147
Vigna 140
Viottus 80
Видавництво
не вказано 21, 26,28, 31

PERUSIA
Panitius 60

PHANUM
Soncinus 20

PISAURUM
Concordia 76,81

RAVENNA 

loannellius 89

REGIUM
Bartolus 85

ROMA (Rim, Рим) 

Bladus 39, 56

Facciotti 158,217 
Grignani 168,169 
Martins 35
Mascardus (Mascardichius) 
164,204 
Molo 166

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Typ.Camerae Apostolicae 
109,160

Typ.Congregationis de 

propag. fide 4,183,184,185

Varese 175 
Zannettus 165

SALON
Lantoni 119

TORINO (Augusta Taurinorum) 
Blancus 91 
Beuilacqua 88 
Gianelli 171 
Tarinus 118 
Видавництво 
не вказано 130

TREVIGI
Molino 180

TRIDENTUM
Gelminus 108,110,111

TUDERTUM
Видавництво 
не вказано 40

VARALLI
Juliis 149

VENETIA (Venezia, Vinegia, Мнение) 
Alberti 215

Albrizzi 208 

Aldina 84

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Anesius 121,122 
Bertani 189 
Brigonci 132,133, 222 
Cavalcalouo 192

Combi et La Nou 128,131, 227

De Farris 50 
De Vitalibus 154 
Ferrari 187,118 
Fontaneto (de) 23 
Genaro 96

Ginammi 129, 198 
Guerilius 92 
Imberti 194
lunta (Giunta) 66,69, 70, 71,7 
2, 73, 74, 75,95,97,100,
101,102, 209

МеіеШб, 7,8,15,16,17,18, 
223,224 
Menafoglio 210 
Nicolini (Nicolinos) 190, 216

Pezzana (Пеццану) 5,9,14,206 
Poleti 145

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Polus 78

Rampazetto 211

Regazola et 
Cavalcalupus 57

Spineda 197

Turini(Turrini) 195, 200

Tridino 51 
Valuassor 62

Zalterius 107
Salicato 193 
Senens (Senes) 77,181

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Zilettus 55 
Видавництво
не вказано 52, 54, 58, 90, 93, 
99,139

VICENZA
Grossi 159

Міста і області Італії, законодавчі докумен-
ти яких представлено у покажчику
Аверса 97 
Альбенга 106 
Анкона 29,34,41 
Антигорія (долина) 142 
Барді (володіння) 147 
Бландраті141 
Бобіо 148 
Бовізо 130 
Болонья 41,47,143 
Буссето з прилягаючою 
територією 80 
Вальсасіна 138
Венеція 51,52,84,92,96,99,140,145
Вічілонга 141
Вітуркланська земля 109
Віджевано 24, 103
Галлезе 68
Генуя 42,94
Езі 48
Задар 50

Казалісбелтрамі 141 
Кальдерола (земля) 83 
Камеріні 49 
Кампогайано 114 
Кастеллано 114 
Кастеллі 32, 33,34 
Комплані (володіння) 147 
Кунео 88 
Лекко150,151 
Лоді 82
Лукка 35,121,122 
Мессерані 149 
Мілан 42,43,144 
Модена 64, 65,79
Неаполітанське королівство 98,120, 
127,146
Олександрія (Алессандрія) 38 
Осімо (Ауксімі) 35 
Павія 19,113 
Падуя 23

Парма 21, 26, 28,31 
Палермо 125,126 
Пезаро 76,81 
П’ємонт (область) 90 
П’яченца 46 
Равенна 89 
Рим 32, 132 
Рів’єра (область) 119 
Рієті 39
Сан Мартіно ін Ріо 114 
Санто-Джусто (землі) 61 
Савойя (герцогство)118 
Сарнані (земля) 37

Сінігалія 81 
Сполето 36 
Тренто 108,110, 111 
Тудерто 40
Фаенца (Фавенція) 22 
Фано 20 
Фермо 86
Феррара 25,115,116,117,124 
Фінале (маркізат) 134,135 
Фоссано 91
Фрініані (провінція) 85 
Чезена 87
Ченто (земля) 104,105

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Список ілюстрацій
1.2.1. Francesco Birago. Li discorsi cavallereschi. Портрет автора.
2.5.2. Павел Посилович. Наслаждение духовно... Титульний лист.
2.7.3. Paolo Sarpi. Opere. Портрет автора.
3.12.4. Hieronymus Cardanus. Arcana politica. Титульний лист.
3.14.5. Gasparo Contarini. Della republica e m agistrati di Venetia. Ілюстрація в 

тексті.
4.4.19.6. S ta tu ta  de regimini potestatis civilia et criminalia... Papiae. Титуль-

ний лист.
4.4.22.7. Magnificae civitatis Faventie ordinamenta...Титульний лист.
4.4.22.8. Портрет папи римського Климента VII.
4.4.23.9. S tatu ta  Patavina... Титульний лист.
4.4.23.10. S tatu ta  Patavina... Сторінка з тексту.
4.4.38.11. Codex statutorum ... Alexandrinae...Tитyльний лист.
4.4.39.12. S tatu ta  sive Constitutiones civitatis Reatae...Титульний лист.
4.4.44.13. Baldi perusini in Usus Feodorum Commentaria doctissima. Титуль-

ний лист.
4.4.84.14. Портрет Альда Мануція старшого.
4.4.97.15. Pellicius. Commentaria ad consuetudines Aversanas. Титульний лист.
4.4.104.16. S tatu ta  Terrae Centi... Титульний лист.
4.4.112.17. Andreas Alciatus. Opera omnia. Портрет автора.
4.4.116.18. S tatu ta , provisiones et decreta gabellarum civitatis Ferrariae. Ти-

тульний лист.
4.4.127.19. Decisiones supremi tribunalis praefecti praetorii Regiae Camerae 

Neapolitanae.- Портрет Грегоріо де Ганаверро, упорядника цієї книжки.
4.4.139.20. Promissio serenissimi Venetiarum duels serenissimo Nicolao Sagredo 

duce edita.Сторінка з тексту.
4.4.142.21. S tatu ta  et privilegia valliis Antigorii. Титульний лист з картою 

долини Антигорія.
4.4.142.22. Портрет графа Хуана де Мельгар з книги: S tatu ta et privilegia 

valliis Antigorii.
4.4.151.23. S tatuta criminalia communitatis Leuci Ілюстрація на початку книги.
5.1.154.24. A lbertus de Saxonia. De proportionibus. Остання сторінка тексту 

книжки.
5.1.163.25. Pappus Alexandrinus. Mathematicae collectiones. Портрет ерцгер-

цога Австрії Леопольда Вільгельма.
5 .2 .165 .26 . C hristophorus C lav ius.In  sphaeram  loannis de Sacro Bosco 

commentarius...Титульний лист.
5.7.174.27. Marcellus Malpighius. Anatome plantarum .Титульний лист.
5.7.177.28. Marcellus Malpighius. Opera omnia. Титульний лист.
5.7.179.29. Marcellus Malpighius. Opera posthuma. Титульний лист.
9.3.217.30. Antonio Bosio.Roma sotterranea.Титульний лист.
9 .3 .2 1 8 .3 1 . F rancesco  M aria F io ren tin i.M em o rie  di M atilda , la g ran  

contessa.Титульний лист.
9.3.221.32. Bollo di d. Vittorio S iri.Титульний лист. 1.2.1. Francesco Birago. Li discorsi cavallereschi. Портрет автора
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4.4.19.6. S ta tu ta  de regim ini potestatis civilia et criminalia... 
Papiae. Титульний лист

4.4.22.7. M agnificae civ itatis Faventie ordinam enta...Титульний 
лист.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.22.8. Портрет папи римського Климента VII 4.4.23.9. S ta tu ta  Patavina... Титульний лист

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.23.10. S ta tu ta  Patavina... Сторінка з тексту 4.4.38.11. Codex statutorum ... Alexandrinae...Tитyльний лист

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.39.12. S ta tu ta  sive Constitutiones civitatis Reatae... Титульний 
лист

4.4.44.13. Baldi perusini in Usus Feodorum Commentaria doctissima. 
Титульний лист

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.84.14. Портрет Альда Мануція старшого 4 .4 .9 7 .1 5 . P e llic iu s . C om m entaria  ad  co n su e tu d in es  A v ersan as. 
Т и ту л ьн и й  ли ст

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.104.16. S ta tu ta  Terrae Centi... Титульний лист 4*4.112.17. A ndreas A lciatus. Opera omnia. Портрет автора

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.116.18. S ta tu ta , provisiones et decreta gabellarum civitatis 
Ferrariae. Титульний лист

4.4.127.19. Decisiones suprem i tribunalis praefecti praetorii 
Regiae Camerae Neapolitanae.- Портрет Грегоріо де Ганаверро, 
упорядника цієї книж ки.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.139.20. Prom issio serenissimi Venetiarum  duels serenissimo 
Nicolao Sagredo duce edita. Сторінка з тексту

4.4.142.21. S ta tu ta  et privilegia valliis Antigorii. Титульний лист 
з картою долини Антигорія

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



4.4.142.22. Портрет графа Хуана де Мельгар з книги; S ta tu ta  et 
privilegia valliis A ntigorii

4.4.151.23. S ta tu ta  crim inalia com m unitatis Leuci. Ілюстрація 
на початку книги
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5.1.154.24. Albertus de Saxonia. De proportionibus. Остання 
сторінка тексту книж ки

5.1.163.25. Pappus Alexandrinus. M athematicae collectiones 
Портрет ерцгерцога Австрії Леопольда Вільгельма
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5.2.165.26. Christophorus Clavius. In sphaeram loannis de Sacro 
Bosco comm entarius...Титульний лист

5.7.174.27. M arcellus Malpighius. Anatome plantarum. Титульний 
лист
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9.3.217.30. Antonio Bosio. Roma sotterranea. Титульний лист
9.3.218.31. Francesco Maria Fiorentini. Memorie di M atilda, la 
gran contessa. Титульний лист

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



9.3.221.32. Bollo di d. Vittorio Siri. Титульний лист
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